Bijlage 2
Projectenboek
Deze bijlage is onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Een raamwerk
voor verhalen

4. Instandhouding, herstel en
ontwikkeling Maasheggen

Projectnaam

4.1 Realiseren ambitiekaart Maasheggen

Omschrijving

Realiseren van de ambitiekaart Maasheggen. Hierin worden natuurkerngebieden en kernverbindingen
aangewezen. Indien nodig wordt op perceel niveau een herbegrenzing in het kader van het Natuurnetwerk
Brabant aangebracht

Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Het aanwijzen van natuurkerngebieden en kernverbindingen draagt bij aan het behouden en versterken van de
natuurkernen en natuurkernverbindingen als groene katalysator voor het gebied.

Beoogd resultaat

Een aaneengesloten structuur van Maasheggen. Gronden binnen de natuurkerngebieden als natuur inrichten en
opnemen binnen het Natuurnetwerk Brabant.

Activiteiten

Gecombineerde inzet van instrumenten gericht op het herstel en ontwikkeling van Maasheggen. Opstellen van
een integraal gebiedsplan in samenwerking met Rijkswaterstaat met als doel tot vergunningsruimte te komen.

Planning

2017 ev.

Verantwoordelijk

Projectgroep Maasheggen: Gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Provincie NoordBrabant, Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, VNC en ZLTO

Projectnaam

4.2 Voorlichting en cursussen natuurinclusieve landbouw

Omschrijving

Om kansen van natuurinclusieve landbouw te delen met de agrarische ondernemers in het gebied worden
cursussen aangeboden. Daarnaast wordt kennis gedeeld door diverse organisaties.

Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Kennisdeling over kansen voor natuurinclusieve landbouw in het Maasheggengebied

Beoogd resultaat

Bevordering en vergroting van kennis over een natuurlijke manier van voedselproductie

Activiteiten

Ontwikkelen en aanbieden cursus natuurinclusieve landbouw

Planning

Nog niet bekend

Verantwoordelijk

VNC, Van Akker naar Bos
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Projectnaam

4.3 Duurzame financiering Maasheggen

Omschrijving

Ontwikkelen toekomstbestendig en transparant financieringssysteem voor het Maasheggengebied

Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Het mogelijk maken van het op korte termijn effectief, en in meer samenhang, inzetten van beheersubsidies.
Op middellange termijn een transparant en duurzaam financieringssysteem voor de Maasheggen ontwikkelen
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Beoogd resultaat

Een systeem dat investeringsmogelijkheden in het gebied creëert en zekerheid biedt voor de lange termijn

Activiteiten

Inventarisatie van mogelijkheden, verbinden van kansen en uitwerken van kansrijke systemen

Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

Projectgroep Financiering Maasheggen
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5. Hoogwaterveiligheid en
klimaatbestendigheid

Projectnaam

5.1 Adaptieve uitvoeringsstrategie onbedijkte Maas

Omschrijving

Ontwikkelen adaptieve strategie met koppeling van ambities en doelen Maasheggen.

Locatie

Deelgebied Onbedijkte Maas binnen noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Voorbereiden van noodzakelijke hoogwaterbeschermingsmaatregelen met respect voor ecologische en
cultuurhistorische waarden.

Beoogd resultaat

Een adaptieve uitvoeringsstrategie waarbij de doelstelling voor hoogwaterveiligheid worden gekoppeld aan de
doelstellingen voor herstel en ontwikkeling van de Maasheggen.

Activiteiten

Afstemming en samenwerking tussen regioproces adaptieve uitvoeringsstrategie en het programma noordelijke
Maasvallei

Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

Provincie Limburg

Projectnaam

5.2 Adaptieve uitvoeringsstrategie bedijkte Maas

Omschrijving

Ontwikkelen adaptieve strategie met koppeling van ambities en doelen Maasheggen.

Locatie

Deelgebied bedijkte Maas binnen noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Voorbereiden van noodzakelijke hoogwaterbeschermingsmaatregelen met respect voor ecologische en
cultuurhistorische waarden.

Beoogd resultaat

Een adaptieve uitvoeringsstrategie waarbij de doelstelling voor hoogwaterveiligheid worden gekoppeld aan de
doelstellingen voor herstel en ontwikkeling van de Maasheggen.

Activiteiten

Afstemming en samenwerking tussen regioproces adaptieve uitvoeringsstrategie en het programma noordelijke
Maasvallei

Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

Provincie Noord-Brabant
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Projectnaam

5.3 Koploperproject Oeffelt

Omschrijving

In het kader van de regionale ruimtelijke
ambities (zoals de waterveiligheidsopgave) is
er gezocht naar toekomst vaste maatregelen
die op korte termijn geïmplementeerd kunnen
worden. Deze maatregelen geven richting aan
de invulling van de hoogwateropgave voor de
lange termijn. Er is gekozen voor de variant

Projectnaam

5.4 Proeftuin ruimtelijke adaptatie

Omschrijving

In aanvulling op het Deltaplan Waterveiligheid
en het Deltaplan Zoetwater komt er

‘Verruiming flessenhals brug Oeffelt-Gennep

vanaf 2018 ook een Deltaplan Ruimtelijke

N264 2 openingen in het grondlichaam en

Adaptatie. Daarin komt te staan hoe partijen

Weerd verlaging’
Locatie

Maaskilometer 140-160

Doelstellingen

Bijdrage leveren aan de

de doelstellingen en transitieopgave van
de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
samen verder brengen en welke mix van
instrumenten en maatregelen ze daarbij

hoogwaterveiligheidsopgave.
Beoogd resultaat

Activiteiten

inzetten. De waterpartners in Noord-

1. Realiseren extra doorstroomopening aan de

Brabant, gesteund door regionale partners,

Maaszijde met 250m

waaronder de gemeente Boxmeer, hebben

2. Realiseren extra doorstroomopening ter

een voorstel gedaan aan de Minister en de

hoogte van de Viltsche Graaf met 120m

Deltacommissaris om het voortouw te nemen

3. Weerdverlaging ter plaatse van de

bij en proeftuin te zijn voor het uitwerken van

verruiming van 250m.

het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Doorlatend maken van het grondlichaam van
de weg Oeffelt/Gennep in de uiterwaarden.
Hierbij worden twee openingen gerealiseerd

Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Als koploper een bijdrage leveren aan het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

in het grondlichaam van resp. 250 met
aansluitend een uiterwaardenverlaging en een

Beoogd resultaat

maken.

opening van 120m.
Planning

Uitvoering vóór 2030

Verantwoordelijk

Bestuurlijke begeleidingsgroep Oeffelt

Het gebied klimaatbestendig en water robuust

Activiteiten

Uitvoering geven aan het project
‘Klimaatbestendig Land van Cuijk’2030 II ,De
regio als living lab aanwijzen en een mix van
instrumenten die maatregelen bevorderen.
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Planning

2018

Verantwoordelijk

Provincie Noord Brabant

Projectnaam

5.5 Deelname klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 II

Omschrijving

Deelnemen aan, en uitvoeren van, het vervolgproject klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 II, waarbij gewerkt
wordt aan concrete, schop in de grondprojecten (van “Weten naar willen en werken”).

Locatie

De Land van Cuijk gemeenten

Doelstellingen

Klimaatbestendigheid van het Land van Cuijk vergroten

Beoogd resultaat

Meerdere tastbare, uitgevoerde projecten op het gebied van klimaatbestendigheid.

Activiteiten

Gezamenlijk uitzetten van de hoofdlijnen van het project Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 II, deelprojecten
initiëren en uitvoeren. Inspiratie en kennissessies: medewerkers worden uitgedaagd klimaatbestendigheid mee
te nemen in hun werkzaamheden.

Planning

2017 (doorlopend)

Verantwoordelijk

Land van Cuijk gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis), Waterschap Aa en Maas

Projectnaam

5.6 Beekherstel Sint Jansbeek

Omschrijving

In het Waterbeheerplan 2010–2015 Aa en Maas (2009) is de St. Jansbeek aangewezen als beekherstel project. Dit
houdt in dat de inrichting en de hydrologie van de beek worden aangepast naar een half natuurlijk karakter. Er
wordt rekening gehouden met het landbouwkundig gebruik van de aanliggende gronden. In het project wordt ook
rekening gehouden met de veiligheidsopgave opgenomen in het Deltaprogramma

Locatie

De St. Jansbeek is een middelgrote laaglandbeek gelegen in de gemeente Boxmeer in noordoost-Brabant. Het
Waterschap Aa en Maas is de beheerder van de benedenloop van dit beeksysteem.

Doelstellingen

Voor de St. Jansbeek ligt er een beleidsmatige opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water om in 2015 (uiterlijk
2027) een goede chemische en ecologische toestand te bereiken. Belangrijke doelen zijn o.a. realisatie van de
vismigratie, verbetering van waterkwaliteit en een goede maatlatscore (EKR) voor macrofauna, vis en overige
waterflora, onder andere door een meer natuurlijke (hydro)morfologie.

Beoogd resultaat

Hertellen van de beek en aanpassen van de inrichting en hydrologie.

Activiteiten

De inrichting en de hydrologie van de beek worden aangepast naar een half natuurlijk karakter waarbij rekening
wordt gehouden met het landbouwkundig gebruik van de aanliggende gronden.

Planning

2021 en verder

Verantwoordelijk

Waterschap Aa en Maas
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Projectnaam

5.7 Beekherstel Smakterbroek

Omschrijving

In het Waterbeheerplan 2016-2021 worden voor het gebied Smakterbroek waterveiligheidsopgaven aangewezen
ten aanzien van beekmondingen (beekherstel Campagnebeek), het oplossen van verdroogde natuur, het oplossen
van knelpunten van wateroverlast en het oplossen van knelpunten landbouw en waterberging. Er worden
maatregelen gezocht om een robuust en veilig watersysteem voor dit gebied te ontwikkelen.

Locatie

Smakterbroek

Doelstellingen

Verhogen van de waterveiligheid in het gebied.

Beoogd resultaat

De maatregelen voorzien in een integrale inrichting en een robuust watersysteem.

Activiteiten

Hertellen van de beek, aanpassen van de inrichting en hydrologie, oplossen van verdroogde natuur en knelpunten
wateroverlast.
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Planning

2017-2022 (voorbereiding, 2022-2025 (realisatie)

Verantwoordelijk

Waterschap Aa en Maas
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6. Recreatief-toeristisch netwerk

Projectnaam

6.1 Ontwikkeling Kraaijenbergse plassen

Omschrijving

De ontwikkeling van de Kraaijenbergseplassen is onderdeel van de structuurvisie Cuijk. De
Kraaijenbergseplassen is een waterrecreatiegebied in ontwikkeling. Het project is bedoeld om het gebied
toeristisch aantrekkelijker en om bewoners in de regio meer mogelijkheden tot recreatie aan te bieden. Het
project moet dus van toegevoegde waarde zijn voor toeristen en inwoners.

Locatie

Watergebied ten Noordwesten van de gemeente Cuijk

Doelstellingen

Recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristen en inwoners verhogen. Ontwikkeling van een
‘vertoefgebied’. Het gebied een economische impuls geven.

Beoogd resultaat

Ontwikkeling van een waterparadijs en een vertoefgebied

Activiteiten

De ontwikkeling van een waterparadijs behelst de volgende activiteiten: inventarisatie van de plannen
van ondernemers en de plannen van verenigingen waar mogelijk clusteren. Het ontwikkelen van nieuwe
waterrecreatie: vissen, duiken, Snelvaren, nautische dag attracties en het bieden van ruimte aan woonboten.
Ondersteunende activiteiten zijn daarnaast:
• Totaalvisie op verkeer
• Fondsvorming
• Samenwerking
• Evenementen
• Aansluiting op de Land van Cuijk
• Marketing

Planning

Niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk
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Projectnaam

6.2 Waterpark Dommelsvoort

Omschrijving

Waterpark Dommelsvoort richt zich vooral
op verblijfs- en dagrecreatie met als
thema ‘gezonde ontspanning te midden

Projectnaam

6.3 Fietsverbinding Duits Lijntje

van natuur en water’. De ontwikkeling van

Omschrijving

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie ‘Het Duits

Waterpark Dommelsvoort en het hotel/

Lijntje Verbindt’ brengt in beeld op welke wijze

lifestyleresort zijn belangrijke aanjagers

samenhang gebracht kan worden, en welke

voor de verdere recreatieve ontwikkeling van

verbindingen mogelijk zijn, tussen regionale

de Kraaijenbergse Plassen. In de toekomst

gebiedsopgaven binnen Noordoost Brabant,

dient het gebied zich echter verder door

maar ook richting Limburg en Duitsland. De

te ontwikkelen tot een bovenregionaal/

ontwikkelvisie laat zien op welke wijze het

internationaal attractief watersport- en

tracé van deze voormalige spoorverbinding

natuurrecreatiegebied.
Locatie

Kraaijenbergse Plassen

Doelstellingen

Het ontwikkelen van recreatieve

‘het Duits lijntje’ daarbij benut kan worden.
Naast de algemene ambitie om meerdere
regionale gebiedsopgaven met elkaar te
verbinden bevat de visie één concrete ambitie,

ontwikkelingen bij de Kraaijenbergseplassen.

namelijk het realiseren van een doorgaande

In de toekomst dient het gebied zich te

fietsverbinding van oost naar west via het

ontwikkelen tot een bovenregionaal/
internationaal attractief watersport- en

Beoogd resultaat

Activiteiten

tracé van de voormalige spoorlijn.

natuurrecreatiegebied.

Locatie

Fietsverbinding tussen Boxtel en Gennep

De ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort

Doelstellingen

Het maken van een koppeling met integrale

als recreatieve en verblijfslocatie inclusief het

gebiedsopgaven versterkt de overige

ontwikkelen van een hotel/lifestyleresort

ambities van regio met betrekking tot de
mobiliteit. Het project levert een bijdrage aan

Faciliteren van de ontwikkeling van het

de het vergroten van de bereikbaarheid en

Waterpark
Planning

niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk

aantrekkelijkheid van de regio.
Beoogd resultaat

Het bereiken van een utilitaire en recreatieve
thematische fietsverbinding tussen Boxtel en
Gennep; het ‘Duits Lijntje’.
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Activiteiten

Realisatie van de fietsverbinding

Planning

onbekend

Verantwoordelijk

Diverse gemeenten

Projectnaam

6.4 Cultuurhistorisch monument Maasheggen

Omschrijving

Eén van de natuurkerngebieden is het Cultuurhistorisch monument Maasheggen nabij Beugen en Oeffelt.
De ambitie is om in het Maasheggengebied een aanééngesloten gebied van heggen wordt gemaakt waar het
monumentale karakter wordt gewaarborgd en versterkt. Dit cultuurhistorisch monument kan bezoekers een
indruk geven hoe het landschap er eeuwenlang heeft uitgezien.

Locatie

Tussen Beugen en Oeffelt

Doelstellingen

Het Cultuurhistorisch monument moet het hart van de Maasheggen worden. Het Monument wordt vlak dekkend
ingericht met heggen, zandpaden, poelen, laarzenpaden, Weerd verlagingen en informatievoorziening.

Beoogd resultaat

Herstellen van heggen en aanplanten van nieuwe heggen zodat het een aaneengesloten gebied wordt waarbij
de cultuurhistorie van het gebied wordt beleeft. In het Cultuurhistorisch monument Maasheggen wordt een
informatiecentrum ontwikkeld voor de Maasheggen, Duits Lijntje en Natuurparel De Vilt. Dit kan een uitbreiding
zijn van het bestaande recreatieportaal De Vilt ten oosten van Oeffelt en Beugen. Dit portaal vormt de entree
naar het gebied.

Activiteiten

Voor het Cultuurhistorisch monument is een inrichtingsplan opgesteld. Een gedeelte is uitgevoerd, maar het
monument is nog niet volledig voltooid. Er dienen meer gronden verworven te worden met een gunstige ligging
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen van de eigenaren in het Cultuurhistorisch monument, zodat er meer
eigenaren uitgeruild kunnen worden. Vanwege de centrale rol binnen het Maasheggengebied dient het historisch
monument duidelijk op de kaart te worden gezet. Het monument moet vindbaar en bereikbaar zijn. De ontsluiting
vindt plaats via de N621. Vanaf deze weg dient het monument (Maasheggen) als beeldmerk ingezet te worden.

Planning

Onbekend

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

bijlage 2 - projectenboek 15

Projectnaam

6.5 Informatiecentrum Maasheggen

Omschrijving

Het ontwikkelen van een informatiecentrum kan een uitbreiding zijn van het bestaande recreatieportaal De Vilt
ten oosten van Oeffelt en Beugen. Dit portaal vormt de entree naar het gebied. De entree bestaat op dit moment
uit een parkeergelegenheid en informatiebord.

Locatie

De Vilt

Doelstellingen

Informatievertrekking over het gebied vergroten. De entree naar het Maasheggengebied verbeteren.

Beoogd resultaat

Ontwikkelen van een informatiecentrum over de Maasheggen op de locatie van recreatieportaal De Vilt of een
alternatieve locatie.

Activiteiten

Locatiekeuze en planvorming

Planning

ntb

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Projectnaam

6.6 Natuurpoort Bungelaar

Omschrijving

Ontwikkelen van een ‘recreatieve poort’ met horecagelegenheid voor de Kraaijenbergse Plassen en omgeving

Locatie

Gebied rondom de Kraaijenbergse Plassen

Doelstellingen

De ambitie van de gemeente Cuijk is om de omgeving Bungelaar te laten uitgroeien tot een ‘recreatieve poort’
met horecagelegenheid voor de Kraaijenbergse Plassen en omgeving. De ontwikkelingen passen binnen
het toeristisch recreatieve profiel van de Kraaijenbergse Plassen en zijn daarmee aanvullend op Waterpark
Dommelsvoort.
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Beoogd resultaat

De ontwikkeling van een recreatieve poort met horecagelegenheid. De inrichting past binnen het landschap

Activiteiten

Planvorming en realisatie

Planning

onbekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk

Projectnaam

6.7 Centrum Cuijk

Omschrijving

Het centrum van Cuijk wil de aanwezige
cultuurhistorische waarden benutten.
Het Romeins erfgoed is uniek en dient nog
meer zichtbaar te worden gemaakt om de
beleving van het centrum te vergroten.
In combinatie met de schouwburg en een
concentratie van activiteiten in de trant

Projectnaam

6.8 Jachthaven en Betoncentrale

Omschrijving

In het gebied van de jachthaven in Boxmeer
en het vervallen terrein van de voormalige

van kleinschalige horeca, detailhandel en

betoncentrale bestaat de mogelijkheid een

musea, kan het centrum zich dan profileren

intensievere recreatieve voorziening te

als een aantrekkelijk verblijfsgebied of als

situeren. Op deze manier kan de uitstraling en

uitvalsbasis voor de vakantiegangers in

het gebruik van de huidige jachthaven worden

de noordelijke maasvallei. Met de nieuwe

versterkt. Gedacht wordt aan het toevoegen

Centrumvisie beschikt Cuijk over een

van verschillende vormen van verblijfs-

samenhangende visie op de functionele en

recreatieve en horeca voorzieningen.

ruimtelijke structuur van het centrum van
Cuijk, die de basis kan vormen voor een
aantrekkelijk en vitaal centrum.
Locatie

Centrum gemeente Cuijk

Doelstellingen

Het benutten en versterken van de

Beoogd resultaat

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Versterken recreatieve aantrekkingskracht
van de regio

Beoogd resultaat

cultuurhistorische waarden en de aanwezige

van het gebied doormiddel van het

voorzieningen om zo de beleving van het

ontwikkelen van voorzieningen in het gebied

centrum te vergroten.

van de jachthaven en betoncentrale.

De ontwikkeling van een aantrekkelijk en

Activiteiten

recreatiewoningen in het Maasdal en

Uitvoering van de centrumvisie en het

het ontwikkelen van recreatieve dag- en

bijbehorende uitvoeringsprogramma
Planning

onbekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk

Te denken valt aan het oprichten van een
hotel in combinatie met een aantal (drijvende)

vitaal centrum
Activiteiten

Vergroten van recreatieve aantrekkingskracht

horecavoorzieningen. Ook het eiland in
de Maas kan meegenomen worden in de
ontwikkeling door wildernisnatuur met
struinpaden aan te leggen.
Planning

ntb

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer
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Projectnaam

6.9 Het Veerhuis-Oeffelt

Omschrijving

Hoog aan de voet van de Maas nabij Oeffelt
ligt het Veerhuis. Deze prachtige plek was ooit
de ontmoetingsplaats voor reizigers die op
de veerpont naar de overkant wachtten. De
veerpont is buiten gebruik, maar de aan- en
afmeerplaats van de pont is op beide oevers
nog goed zichtbaar. het Veerhuis is een
ideaal start- en eindpunt van een fiets- of
wandeltocht door de Maasheggen. Het hotel
camping die hier aanwezig was is gesloten. De
uitdaging is om voor het Veerhuis een nieuwe
exploitant te vinden zodat de locatie voor
recreanten en toeristen aantrekkelijker wordt.

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Versterken recreatieve aantrekkingskracht

Projectnaam

bezoekerscentrum
Omschrijving

Activiteiten

Het bezoekerscentrum is onderdeel van het
Waterfront Boxmeer. Met dit Waterfront

van de regio
Beoogd resultaat

6.10 Waterfront Boxmeer en ontwikkeling

wil de gemeente Boxmeer buitendijkse

Vergroten van recreatieve aantrekkingskracht

ontwikkeling op het gebied van woningbouw

van het gebied doormiddel van het

en sport realiseren. Onderdeel hiervan

ontwikkelen van voorzieningen in het gebied

is het realiseren van een wijkpark op een

het oude Veerhuis bij Oeffelt

voormalige stortplaats met een uitkijkpunt
c.q. bezoekerscentrum.

De aantrekkelijkheid van het gebied
versterken zodat de nieuwe exploitatiekansen
voor het oude Veerhuis worden vergroot

Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Locatie

Waterfront Boxmeer

Doelstellingen

Evenwichtige ontwikkeling van de kern van
Boxmeer, landschapsontwikkeling en het
stimuleren van toerisme in het gebied.

Beoogd resultaat

De ontwikkeling van een bezoekerscentrum bij
het Waterfront.
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Activiteiten

Nog niet bekend

Planning

Nog niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Projectnaam

6.11 Herbestemming Klooster st. Agatha

Omschrijving

Klooster st. Agatha is het oudste klooster van Nederland. Het klooster werd gebouwd in 1371 om 70 kuisheren
te huisvesten. Op dit moment bedreigt leegstand het klooster, er wonen nog een beperkt aantal personen. De
stichting achter het klooster is op zoek naar nieuwe huurders en/of een nieuwe bestemming voor het gebouw.

Locatie

Gemeente Cuijk

Doelstellingen

Een nieuw en toekomstbestendig gebruik voor het klooster.

Beoogd resultaat

Behoud en herbestemming van het klooster door middel van het vinden van nieuwe bestemming.

Activiteiten

Zoeken naar een nieuwe functie/herbestemming voor het klooster.

Planning

Niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk

Projectnaam

6.12 Herbestemming/ontwikkeling Kasteel Boxmeer

Omschrijving

Kasteel Boxmeer ligt tussen de Maas en de voormalige rivierarm de Meer midden in het unieke
Maasheggenlandschap. Het voormalige kasteel is een rijksmonument en is thans het klooster van de Congregatie
van de Zusters van Julie Postel. Daarnaast is het kasteelcomplex het onderkomen voor het Kasteelmuseum
Julie Postel, het Gemeentemuseum Boxmeer en Woonzorgcentrum Sint Anna. Evenals het klooster St. Agatha
oriënteert het kasteel Boxmeer zich ook op toekomstige gebruiksmogelijkheden.

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Een nieuw en toekomstbestendig gebruik voor het kasteel

Beoogd resultaat

Behoud en herbestemming van het kasteel doormiddel van het vinden van nieuwe gebruiksmogelijkheden

Activiteiten

Zoeken naar een nieuwe functie/herbestemming voor het kasteel

Planning

Niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer
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Projectnaam

6.13 Zuiderwaterlinie – Beerse Overlaat

Omschrijving

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. In de Zuidelijke waterlinie
bevinden zich vestingsteden, forten, inundatiegebieden en schansen. Deze herinneren aan een roerig Brabants
verleden. In de Zuiderwaterlinie wordt de historie weer tot leven gebracht. De Zuiderwaterlinie raakt ook aan de
noordelijke Maasvallei. Als verdedigingsinstrument werd onder meer gebruik gemaakt van het onderwater zetten
van gronden. De inlaat was tussen Grave en Linden. Dit was De Beerse Overlaat. De Beerse Overlaat is daarmee
niet alleen een overloop in het kader van hoog water maar ook inzetbaar als verdedigingsinstrument.

Locatie

De Beerse Overlaat bij Grave

Doelstellingen

Het verleden laten zien doormiddel van het zichtbaar maken van de Beerse Overlaat

Beoogd resultaat

Zichtbaar maken van de historie van de Beerse Overlaat

Activiteiten

Ntb

Planning

onbekend

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk

Projectnaam

6.14 Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

Omschrijving

De Mobiliteitsagenda Noordoost draagt bij aan duurzaam, slim, multimodaal en veilige verbindingen. Onderdeel
van het programma is de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen. Het belangrijkste onderdeel van het project is
de nieuwe fietsbrug over de Maas.

Locatie

Fietsroute tussen Cuijk en Nijmegen

Doelstellingen

Bijdrage leveren aan de uitvoering duurzame mobiliteitsvisie. De bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de
regio wordt vergroot. De concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto verbeteren.
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Beoogd resultaat

Realiseren van een snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen

Activiteiten

Verkenning van mogelijkheden fietsroute via de spoorbrug of via een nieuwe brug

Planning

2017-2019

Verantwoordelijk

Provincie Gelderland

Projectnaam

6.16 Uitbreiden fiets- en wandelroutes

Omschrijving

De noordelijke Maasvallei en de Maasheggen in het bijzonder
worden het sterkst beleefd door te wandelen of te fietsen
door het gebied. Het gebied kent een fijnmazig routenetwerk
met veel wandel- en fietspaden. Op sommige punten kan dit

Projectnaam

netwerk worden versterkt. De ambitie is om het recreatieve

6.15 Fietsbrug

netwerk in het Maasheggengebied op te schalen naar het

Gennep-Oeffelt
Omschrijving

Land van Cuijk zodat een continu routenetwerk ontstaat. Van

Eén van de koppelkansen

belang is dat voorzieningen getroffen worden op knooppunten

in het Koploperproject

(vertrekpunten/portalen) zodat niet alleen de continuïteit van

is het oplossen van het

het netwerk gegarandeerd wordt maar ook de toegankelijkheid.

fietsknelpunt Oeffelt-

Naast het versterken van het wandel- en fietsnetwerk zullen

Gennep. Het huidige fietspad
langs de Maasbrug is zeer
druk bereden in de piekuren.
Locatie

Maasoversteek in de N264, de

meer wandel- en fietsroutes worden aangeboden.
Locatie

Maasheggengebied en Land van Cuijk

Doelstellingen

Versterken van het wandel- en fietsroutenetwerk in het
Maasheggengebied en het Land van Cuijk.

weg van Gennep naar Oeffelt
Doelstellingen

Het faciliteren van fietsers en

Beoogd resultaat

toegankelijker wordt voor fietsers en voetgangers

voetgangers en oplossen van
een verkeersknelpunt
Beoogd resultaat

Activiteiten

Verbeteren van het routenetwerk zodat het gebied

Activiteiten

Meer concreet zijn de volgende maatregelen voorzien in het

Verbeteren van de

wandel- en fietsnetwerk:

mogelijkheid voor fietsers en

- Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

voetgangers om de Maas over

- Fietsbrug over de Maas Oeffelt-Gennep

te steken.

- Fiets- en wandelroutes
- Internationale Maasfietsroute met etappes door de

Haalbaarheidsstudie

noordelijke Maasvallei

naar mogelijkheden voor

- Wandelroute ‘Het Maaspad’ met etappes door de noordelijke

het verbeteren van deze

Maasvallei

fietsverbinding
Planning

nog niet bekend

Verantwoordelijk

Gemeente Gennep/Gemeente
Boxmeer

- Maasfietsroute ‘de Romeinse weg’ met rustplaatsen en
markeringen
Planning

2017-2020

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer
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Projectnaam

6.17 Romeinseweg

Omschrijving

Wandeling langs het stroomgebied van de
Maas. De wandeling bestaat uit 20 etappes
en is in totaal 415km. De wandeling loopt
van Eijsden in Limburg tot de Haringvliet in
Rockanje. Etappe 8 (van Boxmeer naar Well)
en etappe 9 (van Boxmeer neer Cuijk) liggen de

Locatie

Doelstellingen

Noordelijke Maasvallei.

Projectnaam

6.18 Ommetjes

Brabantse kant van de Maas in de

Omschrijving

Voor de recreatieve beleving van het

Noordelijke Maasvallei. Op de ligging van de

landschap is het voor bewoners prettig om

oorspronkelijke Romeinse weg.

de nabijheid van het landschap te vergroten
middels :directe en korte verbindingen

Het recreëren van de oude Romeinse weg in de

vanuit de kernen naar het buitengebied.

Noordelijke Maasvallei. Langs de weg worden

Deze verbindingen worden als een fijnmazig

rustplaatsen en informatiepunten ontwikkeld.
Beoogd resultaat

Activiteiten

netwerk aaneengesloten en zullen

De aansluiting van de Romeinse weg op de

aanhaken op de recreatieve hoofdstructuur

fietsroute op Landelijke Maasfietsroute

en voorzieningen. Deze paden worden:
‘Ommetjes’ genoemd. Voor het realiseren

Het fietsknooppuntennetwerk is de basis voor

van ommetjes kan gebruik gemaakt worden

het aanleggen van de route. Ter ontwikkeling

van bestaande (onverharde) paden, (nog niet

van de route worden de volgende punten

opengestelde) schouwpaden en nieuw aan te

ondernomen:

leggen boerenpaden door agrarisch land.

1. E
 ntrees via de gemeentes en via de pontjes
(route loopt van pont Vierlingsbeek-Bergen
in zuiden tot aan pont Cuijk-Middelaar)
faciliteren

Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Het faciliteren van fietsers en voetgangers en
het vergogen van de recreatieve beleving in

2. Route markeringen aanleggen;

het gebied

3. Het maken van een inventarisatie
van interessante plekken voor
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Beoogd resultaat

Het realiseren van een aangesloten netwerk

informatieborden. Inventarisatie van

van paden vanuit de kernen door het

bankjes/picknicktafels langs de route.

landschap.

Planning

Vóór 01-07-2017

Activiteiten

Realiseren van wandelpaden

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk

Planning

2018

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk

Projectnaam

6.19 Veerverbinding

Omschrijving

De Maas is een belangrijke verbinder tussen Limburg en Noord-Brabant. Om de kracht van de Maas als
verbindende factor in te zetten, zijn verbindingen over de Maas nodig. Dit kunnen ook veerverbindingen zijn.
Momenteel zijn binnen de noordelijke Maasvallei drie veerverbindingen actief: de veerdienst Cuijk – Middelaar,
de veerdienst Vierlingsbeek – Bergen en de veerdienst Sambeek – Afferden. Een ambitie van de gemeente
Boxmeer is het herstellen van de veerverbinding bij het Veerhuis in Oeffelt. De veerpont is buiten gebruik, maar
de aan- en afmeerplaats van de pont is op beide oevers nog goed zichtbaar.

Locatie

Veerverbinding bij het Veerhuis in Oeffelt

Doelstellingen

De Maas centraal zetten als verbindende factor in het gebied.

Beoogd resultaat

Het herstellen van de veerverbinding bij het Veerhuis in Oeffelt

Activiteiten

Onderzoek naar de haalbaarheid van deze nieuwe veerverbinding.

Planning

2018-2019

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer
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7. Verduurzamen van het gebied

Projectnaam

7.1 E
 nergiebesparing bij bedrijven; energieconvenant “Meer out of the Box”

Omschrijving

Een afspraak tussen de gemeente Boxmeer en een aantal (koploper) bedrijven die gezamenlijk voor 2 à 3%
energiebesparing per jaar gaan en daar jaarlijks (of vaker) over communiceren. Afhankelijk van de wens vanuit de
ondernemersverenigingen zou een energieconvenant ook opgeschaald kunnen worden naar het Land van Cuijk.

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Het opstellen van een energieconvenant om energiebesparing te realiseren.

Beoogd resultaat

10 % energiebesparing in drie jaar (2018, 2019 en 2020) t.o.v. 2015?

Activiteiten

Bepalen of het in Land van Cuijk verband opgepakt kan worden.
• Uitnodiging wervingsavond.
• Wervingsavond.
• Bepalen ambities.
• Opstellen convenant.
• Ondertekening moment.
• Periodieke communicatie en monitoring.

Planning

2018 - 2020

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer
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Projectnaam

7.2 Haalbaarheidsstudie (multifunctionele) zonneweides

Omschrijving

Boxmeer ( i.s.m. de overige LvC gemeenten) onderzoekt de haalbaarheid om zonneweides, ·vanuit een
burgerinitiatief, te realiseren. Zonneweides (ook wel landbased solar genoemd) zijn een vorm van grootschalige
energieopwekking. Door de financieel mindere tijden zijn er stukken grond beschikbaar gekomen voor nieuwe
doeleinden. Grond, in eerste instantie ingericht als bouwgrond voor bijvoorbeeld kantorenparken, kan een
ander doel krijgen, zoals het opwekken van energie. Bij deze haalbaarheidsstudie zal ook gekeken worden naar
meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkorven of het laten begrazen van dezelfde locatie.

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Opwekken van lokale duurzame energie

Beoogd resultaat

Haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een (multifunctionele) zonneweide in de gemeente Boxmeer. Indien
haalbaarheid is aangetoond; realisatie van een (multifunctionele) zonneweide eind 2020.

Activiteiten

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de (on)mogelijkheden voor het aanleggen van een (multifunctionele)
zonneweide.
• Mogelijke locaties.
• Mogelijke belemmeringen vanuit de Verordening Ruimte Provincie Noord Brabant.
• Mogelijke partners of investeerders.
• Mogelijkheid tot samenwerking in het Land van Cuijk.
• Mogelijkheden voor financiering
• Betrekken van inwoners en (lokale) bedrijven
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Planning

2017

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Betrokken partijen

Lokale bedrijven en ondernemersverenigingen BTV, Industriële kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Projectnaam

7.3 Zonnedaken

Omschrijving

Het stimuleren van ondernemers en bewoners voor het plaatsen van zonnepanelen op daken. Financiering kan
worden gedaan doormiddel van subsidies of leningen, maar ook doormiddel van crowdfunding. Daarnaast is het
mogelijk om met hulp van een (nader op te richten) energiecorporatie zonnepanelen te leggen
op daken. De zonnepanelen zijn in dat geval niet in eigendom van de dakeigenaar, maar van de corporatie.

Locatie

Gemeente Boxmeer

Doelstellingen

Opwekken van lokale duurzame energie

Beoogd resultaat

Eind 2020 ligt er voor 2,5 miljoen Wp aan zonnepanelen op daken van Boxmeerse (boeren)bedrijven of openbare
gebouwen, met ruim twee miljoen kWh aan jaarlijkse opbrengst.

Activiteiten

1. Inventarisatie van (mogelijk) geschikte daken.
2. Inventarisatie geschikte financieringswijze (crowdfunding, boer zoekt buur, ‘geld groen wassen’,
energiecorporatie, voorfinanciering, etc.). NB: meerdere systemen zijn mogelijk.
3. Organisatie van een ‘Land van Cuijk’ matchmakingevent. Een aantal initiatieven wordt voorgelegd aan inwoners
en ondernemers om interesse te peilen.
4. Het project onder de aandacht van inwoners en ondernemers brengen.

Planning

2017

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Betrokken partijen

ZLTO, wijk- en dorpsraden, buurtverbinders, plaatselijke ondernemers, kerkbesturen, provincie, mogelijke
energiecorporatie, ·lokaal energie initiatief of andere burgerinitiatieven.
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Projectnaam

7.4 Biomassa Maasheggen

Omschrijving

Onderzoek naar de Maasheggen als biomassaproducent

Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Duurzame instandhoudingvan de Maasheggen door de ontwikkeling van een verdienmodel met biomassa

Beoogd resultaat

Biomassaproductie van Maasheggen

Activiteiten

Onderzoek naar de mogelijkheden voor decentrale energieopwekking met biomassa.

Planning

2018

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Betrokken partijen

Lokale bedrijven en ondernemersverenigingen BTV, Industriële kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Projectnaam

7.5 Stimuleren houtpelletkachels

Omschrijving

Een stimulerings- en faciliteringscampagne om potentiële doelgroepen geïnteresseerd te krijgen in houtpellet
gestookte Cv’s.

Locatie

Buitengebied van Boxmeer en Cuijk

Doelstellingen

Verminderen van de lokale CO2 uitstoot.

Beoogd resultaat

75 houtpellet gestookte Cv’s extra eind 2018 in de gemeente Boxmeer.

Activiteiten

• Propaangastankeigenaren aanschrijven (informeren via een brief met folder).
• Folder.
• Informatieavond of open dag (bijv. bij een (lokale) ondernemer).
• Optioneel: voorbeeldproject.
• Optioneel: lokaal of regionaal geleverde biomassa.
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Planning

2017

Verantwoordelijk

Gemeenten Boxmeer en Cuijk

Projectnaam

7.6 Duurzaamheidslening

Omschrijving

Stimuleren van het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door particulieren, organisaties en
verenigingen.

Locatie

Gemeenten Boxmeer en Cuijk

Doelstellingen

Verduurzamen van de bestaande woningbouwvoorraad

Beoogd resultaat

200 woningeigenaren en 15 verenigingen of stichtingen maken, of hebben, eind 2020 gebruik gemaakt van de
duurzaamheidslening

Activiteiten

Met een duurzaamheidslening kan men bij de gemeente geld lenen om de woning of het clubgebouw energiezuinig
te maken. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen zoals een zuinige verwarmingsinstallatie,
gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas.

Planning

2017-2020

Verantwoordelijk

Gemeenten Boxmeer en Cuijk

Projectnaam

7.7 Verkenning energiecoöperatie Maasheggen

Omschrijving

Stimuleren en verkennen van mogelijkheden en wensen voor een energiecoöperatie in het gebied die inzet op
verduurzamingskansen

Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Doormiddel van het gebruiken van schonere en goedkopere energie een bijdrage aan de verduurzaming van het
gebied leveren. Daarnaast wordt op deze manier de afhankelijkheid van grote energiebedrijven verminderd

Beoogd resultaat

Verduurzaming van het gebied en het ondersteunen van de lokale economie.

Activiteiten

Betrokkenen helpen bij het besparen op energiegebruik. Betrokkenen ondersteunen bij het zelf produceren van
schone energie

Planning

2019

Verantwoordelijk

Gemeente Cuijk en Boxmeer
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8. Vermarkten van het gebied

Projectnaam

8.1 Unesco Biosfeerstatus voor de Maasheggen

Omschrijving

Het verkrijgen van de ‘Unesco Man And Biosphere status’. Deze status legt de nadruk op de duurzame
instandhouding van het Maasheggengebied.

Locatie

Maasheggengebied Boxmeer

Doelstellingen

Vergroten van de bekendheid van het gebied. Het op de kaart zetten van het Maasheggengebied als uniek
cultuurlandschap in Nederland. Mogelijkheden voor het vermarkten van de (bij)producten van het gebied.

Beoogd resultaat

De status van Unesco biosfeergebied kan Maasheggen helpen zich op een evenwichtige, vitale en duurzame
manier verder te ontwikkelen, te profiteren van wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen van elders
en is uiteraard ook een erkenning van het bijzondere karakter van dit gebied. De nadruk ligt op duurzame
instandhouding van het gebied. Het verkrijgen van draagvlak vanuit meerdere partijen voor het beheer en
investeringen in het Maasheggen gebied

Activiteiten

Voorbereiden en indienen van een Unesco-aanvraag, inclusief lobby en promotiemateriaal. Draagvlak
organiseren voor de aanvraag en de status.

Planning

2017

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer, VNC

Projectnaam

8.2 Boek Maasheggen

Omschrijving

Samenstellen en uitgeven van een boek over de Maasheggen

Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Op een vernieuwende wijze promoten van het gebied.

Beoogd resultaat

Een aansprekend populair documentaire-achtig Maasheggenboek voor het grote publiek.

Activiteiten

Samenstellen en schrijven van het boek.

Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

VNC
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Projectnaam

8.3 Opstellen plan gebiedsmarketing

Projectnaam

8.4 Opstellen merkstijl

Omschrijving

De wens is om het gebied op de kaart te zetten

Omschrijving

De wens is om het gebied op de kaart te zetten

en als geheel te promoten, zodat het gebied

en als geheel te promoten zodat het gebied beter

beter herkenbaar wordt voor (potentiële)

herkenbaar wordt voor (potentiële) bezoekers en

bezoekers en gebruikers. Om dit te kunnen

gebruikers. Om dit te kunnen doen moet aan het

doen moet aan het landschap als geheel

landshap als geheel betekenis worden gegeven:

betekenis worden gegeven: het gebied als

het gebied als optelsom van gedeelde waarden.

optelsom van gedeelde waarden. Naast het

Het ontwikkelen van een merkstijl is een tool

ontwikkelen van een merkstijl wordt een

op basis waarvan deze promotie kan worden

gebiedsmarketing campagne voorbereid. Deze

gedaan. De Maasheggen dienen als bron van

campagne richt zich op het promoten van het

inspiratie voor het ontwikkelen van de merkstijl.

gehele gebied door middel van activiteiten en
tastbare producten.
Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Op basis van de gekozen merkstijl wordt het
gebied als geheel gepromoot voor bezoekers

Locatie

het Maasheggengebied
Doelstellingen

ervoor dat het gebied herkenbaar wordt en dat

Beoogd resultaat

Activiteiten

Noordelijke Maasvallei dienen als basis voor
de merkstijl. Er worden inzichten vergaard

vanuit een gedegen plan.

tijdens gesprekken over, en een bezoek aan,

Vergroten van de bekendheid van het gebied

het gebied. De inzichten worden gevat in een

bij bezoekers en gebruikers. Bepalen van

merkconcept en visuele schetsen van de

gedeelde identiteit.

merkstijl en de toepasbaarheid daarvan.

Opstellen van een marketingplan in
Uitwerken concept

samenwerking tussen betrokken partijen.
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Onderzoek- en conceptfase
De waarden, verhalen en ambities van de

vraagt samenwerking in de gebiedspromotie

Activiteiten

Het ontwikkelen van een merkstijl voor het
gebied.

de identiteit van de regio wordt gepromoot. Dit

Beoogd resultaat

Ontwikkelen en uitdragen van een
gezamenlijke identiteit van het gebied.

en gebruikers door middel van een marketing
campagne. De marketing campagne zorgt

De Noordelijke Maasvallei met een focus op

Planning

2017

Verantwoordelijk

Projectgroep Gebiedsmarketing

Als het merkconcept en de schetsen van
de merkstijl akkoord zijn worden vorm en
inhoud uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Inhoudelijke- en vormkeuzes worden verfijnd.

Planning

2016-2017

Verantwoordelijk

Gemeente Boxmeer

Projectnaam

8.5 Consumentgerichte website Maasheggen

Omschrijving

Het Maasheggen gebied is zeer divers en heeft bezoekers veel te bieden. Op dit moment mist er echter nog
een centraalpunt waar (potentiële) bezoekers en gebruikers informatie over het gebied kunnen vinden. Een
consument gerichte website is een portal waarop dergelijke informatie (met betrekking tot natuur, recreatie en
andere activiteiten) te vinden is.

Locatie

Maasheggen gebied

Doelstellingen

Faciliteren van (potentiële) bezoekers in het verkrijgen van informatie over de Maasheggen

Beoogd resultaat

Ontwikkelen van een consument gerichte website

Activiteiten

Uitwerken van doelstellingen, concept en ontwerp van de website. Ontwikkelen van de site.

Planning

2017

Verantwoordelijk

Projectgroep Gebiedsmarketing

Projectnaam

8.6 Prijsvraag streekproducten

Omschrijving

Eén van de mogelijke verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. De intentie is
om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan consumenten.

Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Nieuwe verdienmodellen voor het gebied

Beoogd resultaat

Aantrekkelijke en inspirerende streekproducten

Activiteiten

Partijen en ondernemers inspireren en uitdagen door middel van het ontwikkelen van een prijsvraag.

Planning

2018

Verantwoordelijk

Projectgroep Gebiedsmarketing
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Projectnaam

8.7 Uitbouwen NK Maasheggenvlechten

Omschrijving

Evenementen en belevingsactiviteiten
zetten de noordelijke Maasvallei op de kaart.
Het trekt bezoekers en laat mensen op een
andere manier kennis maken met het gebied.
Het gebied zou één of twee jaarlijkse grote
evenementen met regionale uitstraling
moeten hebben. Het NK Maasheggenvlechten
is een jaarlijks terugkerend evenement
dat veel bezoeker uit de regio trekt. Het
is interessant om de mogelijkheden te
onderzoeken om het NK Maasheggenvlechten
uit te bouwen door aanverwante activiteiten
te organiseren, horeca te koppelen aan het

Projectnaam

8.8 Evenementenkalender

Omschrijving

De Noordelijke Maasvallei is rijk aan
verschillende evenementen en activiteiten. Deze

evenement en er mogelijk zelfs een aantal

evenementen en activiteiten zijn essentieel in

meerdaags evenementen van te maken.
Locatie

Maasheggengebied

Doelstellingen

Vergroten van de regionale uitstraling en

de gebiedsmarketing en promotie, maar dragen
ook bij aan de verdiencapaciteit van het gebied.
Doormiddel van het opstellen en centraal
publiceren van een evenementenkalender

verdiencapaciteit van het gebied.
Beoogd resultaat

De organisatie van verschillende kleine en

evenementen bij (potentiële) bezoekers worden

grootschalige evenementen. Een van deze

vergroot.

evenementen is mogelijk het uitbreiden van
het NK Maasheggenvlechten als uithangbord
voor de regio.
Activiteiten

voor het gebied zal de bekendheid van deze

Locatie

Noordelijke Maasvallei

Doelstellingen

Overzicht creëren in de activiteiten die in
het gebied plaatsvinden zodat gebruikers en

Onderzoeken naar de mogelijkheden van het

bezoekers worden gefaciliteerd.

faciliteren en organiseren van evenementen.
Samen met de partijen in het gebied wordt een

Beoogd resultaat

evenementen en activiteiten kalender voor het
gebied opgesteld. De organisatie ligt bij lokale
initiatiefnemers
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Planning

2017-2018

Verantwoordelijk

SlaBox

Een overzichtelijke kalender op een centrale
(digitale) plek ontsloten.

Activiteiten

Het opstellen van een centrale evenementen
kalender met betrokken partijen

Planning

2017 en daarna continu

Verantwoordelijk

Projectgroep gebiedsmarketing
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