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Leeswijzer
Dit Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie bevat een
inventarisatie van ideeën, plannen en projecten die een bijdrage
(kunnen) leveren aan de versterking van de vrijetijdseconomie van
de gemeente Gennep.
Deze ideeën, plannen en projecten zijn vertaald naar 63
projectfiches. Elk projectfiche bevat een omschrijving van het idee
en beknopte toelichtingen over onder andere aanleiding, impact,
belanghebbenden, activiteiten, kosten en rollen van college en raad.
Het routeboek is nadrukkelijk een levend document. Dit betekent dat er
altijd projecten aan het boek kunnen worden toegevoegd dan wel kunnen
worden geschrapt, gewijzigd of geactualiseerd. Dit kan bijvoorbeeld naar
aanleiding van overleg met derden gebeuren. Of op basis van input en
besluitvorming van de raad of op basis van ontwikkelingen in de
samenleving. Suggesties voor nieuwe onderwerpen of voor aanpassing van
bestaande projectfiches kunnen gemaild worden naar
gemeente@gennep.nl.
De dynamiek van het routeboek en de projecten/ideeën, vormen de essentie
van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Het gaat dus niet om een
statische inventarisatie, maar om een routeboek dat voert naar de stip op de
horizon: de door de raad gewenste zich (steeds) versterkende vrijetijdseconomie.
Vijf programmalijnen
De projectfiches zijn in dit routeboek geordend op de vijf lijnen die het fundament van het programma
vormen. Het gaat het om de volgende programmalijnen:
1. Natuur en landschap
2. Cultuurhistorie
3. Verblijfsrecreatie
4. Dagrecreatie
5. Marketing en promotie
Het eerste cijfer van de volgnummering van de projectfiches geeft aan tot welke programmalijn het
initiatief behoort.
Geografische indeling
Een tweede ordeningsprincipe dat in dit routeboek is toegepast, betreft de geografische verspreiding
van de ideeën, projecten en plannen. Er zijn vijf ontwikkelingsgebieden gedefinieerd en aan elk gebied
is een kleur toegekend:
De ontwikkeling en ontsluiting van het Genneperhuis en het Maasdal.
De ontwikkeling en ontsluiting van het gebied Koningsven/De Diepen en de beekdalen.
De ontwikkeling en ontsluiting van het Niersdal.
De ontwikkeling en versterking van de as tussen stuwwal en stuifduinen.
De ontwikkeling, versterking en vermarkting van de stadskern en overig cultureel erfgoed.
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Op de kaart hieronder zijn de gekleurde gebieden aangeduid.

Fase en voortgang
Voor elk initiatief geldt, dat het drie fases doorloopt: ideefase, planvorming en uitvoering. In welk
stadium het betreffende initiatief zich bevindt, is te zien aan de lengte van de bolletjeslijn bovenaan
het projectfiche:

IDEEFASE

PLANVORMING

UITVOERING

De kleur van de bolletjeslijn correspondeert met de kleur die behoort bij de geografische indeling. De
projecten die gebiedsoverstijgend of gebiedsonafhankelijk zijn, zijn met
gemarkeerd.
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Inhoud en Samenvatting
Programmalijn 1: NATUUR EN LANDSCHAP
1-001
Deltaplan Maas
In het kader van het Deltaplan Maas voor hoogwaterveiligheid wordt ingegrepen in de
uiterwaarden van de maas in onze gemeente. Gemeente Gennep blijft nauw betrokken bij
de planvorming hiervoor om te kunnen realiseren dat de ingrepen in de uiterwaarden van
de Maas de natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied
versterken. Zo kunnen we het gebied ook ecologisch en toeristisch-recreatief te gelde
maken.
1-002
Lob van Gennep
De gemeente Gennep gaat erop inzetten dat de vernieuwde bedijking van het gebied Lob
van Gennep op een landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoorde manier gerealiseerd
wordt. Hierdoor kan Gennep toeristisch-recreatief zo optimaal mogelijk profiteren van de
veranderingen in dit gebied. De gemeente Gennep zal meewerken aan een MIRTonderzoek om hiermee rijksmiddelen te kunnen aanboren. Vervolgens moeten hiermee de
nodige randvoorwaarden gerealiseerd worden.
1-003
Koningsven - De Diepen
De gemeente Gennep wil de ontwikkelingen in het gebied Koningsven – De Diepen
gebruiken voor de versterking van onze vrijetijdseconomie. Het gebied gaat de komende
jaren grootschalig op de schop. Door het gebied voor bewoners en bezoekers beleefbaar te
maken kunnen ook ondernemers hiervan de vruchten plukken. In het kader van de
ontwikkeling van Koningsven – De Diepen heeft de gemeente inmiddels afspraken gemaakt
over het ‘meenemen’ van toeristisch-recreatieve voorzieningen bij de inrichting van het
gebied. De gemeente heeft hierover periodiek overleg met de betrokken partijen.
1-004
Beeksystemen Lob van Gennep
Het waterschap wil komen tot een herinrichting van de beeksystemen in de Lob van
Gennep (Aaldonksebeek, Ossenbergsebeek, Schraveltsebeek en Spiekerbeek) om de
ecologische waarde te versterken. De gemeente zal erop inzetten dat de herinrichting van
deze beeksystemen ook leidt tot een optimalisering van andere waarden, zoals
natuurbeleving en cultuurhistorie. Bijvoorbeeld door het wandelen langs de beken beter
mogelijk te maken, in samenwerking met het waterschap en de agrarische sector
1-005
Ecoduct Op den Burg
In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur wil de provincie het gebied ten noorden en
zuiden van de A77 verbinden met een ecoduct. De gemeente zal erop inzetten om de
aanleg van het ecoduct 'Op den Burg' te verheffen tot een platteland-in-ontwikkeling (PIO)
project. Hiermee kunnen we zekerstellen dat de aanleg van het ecoduct ook de belangen
van de vrijetijdseconomie en de agrarische sector dient. Zo zou het ecoduct de toeristische
routestructuur kunnen versterken, bijvoorbeeld via een wandelpad.
1-006
PIO Niersdal
De Niers en het Niersdal hebben grote ecologisch-landschappelijke en cultuurhistorische
waarden en het gebied is belangrijk voor onze vrijetijdseconomie. Het platteland-inontwikkeling project (PIO) in dit gebied is tweeledig. Ten eerste het ontwikkelen van
nieuwe natuur in het Niersdal, door een deel van het grasland natuurvriendelijker te gaan
beheren. Ten tweede het grensoverschrijdend beleefbaar maken van het gebied voor
wandelaars en fietsers, bijvoorbeeld door de realisering van een wandelpad tussen de
Niersdijk in Gennep en de Oordsebrug in Ottersum en een recreatieve fietsverbinding in de
uiterwaarden van de Niers nabij de Zeldersche Driessen.
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Uitstroom voorziening Rozenbroek Milsbeek
In dit project is het de bedoeling om een natuurvriendelijke uitstroomvoorziening te
creëren voor rioolwater van het riooloverstort aan de Rozenbroek in Milsbeek. Er wordt
een groene buffer aangelegd waarin overtollig rioolwater kan uitstromen bij hevige
regenval. De groene buffer wordt aangesloten op de Tielebeek, die door het Waterschap
wordt heringericht (hermeanderen). Het rioolstelsel van Milsbeek zal hierdoor voldoen aan
de eisen van de KRW en de groene buffer past bij het karakter van het natuurgebied dat
aan de noordzijde van het plangebied wordt gerealiseerd.
Herinrichting Kroonbeek
Het Waterschap Limburg streeft ernaar de beken in de gemeente Gennep ecologischlandschappelijk te verbeteren en wil de Kroonbeek weer laten meanderen en een meer
natuurlijk karakter geven. Dat sluit aan bij de wensen van de gemeente Gennep om de
beken te verbeteren in het kader van de versterking van de vrijetijdseconomie. Het idee is
om wandel- of fietspaden aan te leggen en de nieuwe Kroonbeek tot een toeristische
verbinding te maken tussen het gebied Koningsven - De Diepen/het Reichswald en het dal
van de Maas.
Versterking Maasheggen
Het regiobureau Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) wil de maasheggen aan
de oostzijde van de Maas versterken. In groot contrast met de Brabantse zijde, heeft aan
de Noord Limburgse zijde flinke kaalslag van de maasheggen plaatsgevonden. Het idee is
om de maasheggen te herstellen en volgens een gedegen inrichtingsplan te beheren,
waardoor nieuwe potentie ontstaat voor recreatie, verduurzaming en ondernemerschap.
Rondweg als Boulevard
De rondweg om Gennep, N271, wordt op relatief korte termijn heringericht door de
provincie Limburg. In de huidige vorm van de weg is de kern van Gennep afgesneden van
de Maas en weggebruikers zijn afgesloten van het unieke gebied dat ze doorkruisen. Het
idee is om te realiseren dat de herinrichting van de weg ook bijdraagt aan de versterking
van de Gennepse vrijetijdseconomie. De weg zou niet alleen een verkeersfunctie, maar ook
een promotionele functie moeten krijgen, zodat weggebruikers zich realiseren door welk
uniek gebied ze rijden en verleid worden tot een bezoekje.
Omgevingsvisie
Iedere gemeente is bezig om een omgevingsvisie te ontwikkelen, op grond van de
Omgevingswet. De visie gaat over zaken als identiteit, omgevingskwaliteit en leefbaarheid.
Deze concepten vormen ook het programma versterking vrijetijdseconomie: daarin ligt de
vraag hoe we de kwaliteiten van de gemeente Gennep (natuur, landschap, cultuur en
historie) kunnen gebruiken om de lokale economie en kwaliteit van leven te versterken.
Het idee is om de ontwikkeling van de omgevingsvisie hand in hand te laten gaan met het
programma versterking vrijetijdseconomie. De omgevingsvisie kan zo geladen worden met
de inzichten uit het programma vrijetijdseconomie.
De inlaat Lob van Gennep
Langs de N271, ter hoogte van de afslag naar Ottersum en de kruising met de
Bloemenstraat/Driekronenstraat, bevindt zich bij hoog water een oversteek naar het
retentiegebied Lob van Gennep. Het waterschap gaat hier begroeiing verwijderen om de
dijken te verstevigen. Dit zal leiden tot beter zicht op het Niersdal vanaf de N271, maar ook
tot een slechtere situatie voor flora en fauna. Het idee is om een landschapsarchitect in te
zetten om het concept ‘oversteek’ te vertalen naar een inrichtingsplan, dat aandacht heeft
voor de functie van de inlaat en de ecologie van het gebied.
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Programmalijn 2: CULTUURHISTORIE
2-001
Beleefbaar maken Cultuurhistorie
Gennep heeft een interessante en diverse cultuurhistorie. Het Federatief Platform
Cultuurhistorie Maas en Niers heeft het idee om dit toegankelijker en beleefbaarder te
maken. Het is de bedoeling om de bestaande middelen te verbeteren en uit te bouwen.
We kunnen hierbij denken aan informatieborden, routeborden, bewegwijzering, het
aanleggen van paden en verbindingsroutes, het koppelen van verschillende soorten
informatie etc.
2-002
Cultuurhistorische waardenkaart
Het idee gaat om het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart; een digitale
kaart van het Gennepse grondgebied waarin verschillende cultuurhistorische informatie
(archeologische sites, monumentale panden, historische locaties etc.) wordt weergegeven.
Dit kan ook een interactieve kaart worden, waarin culturele en historische informatie kan
worden weergegeven en aangevuld. Deze kaart is niet alleen een belangrijke basis voor het
erfgoedbeleid, maar ook van grote waarde voor toerisme en recreatie in de omgeving.
2-003
Circumvallatielinie
In de omgeving van Gennep is een grootschalige aanvals- en verdedigingslinie aangelegd
tijdens de belegering van het Genneperhuis in 1641, de circumvallatie. Van dit
cultuurhistorische gegeven zijn overblijfselen aanwezig, maar deze zijn weinig zichtbaar.
Het idee is om – samen met het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers – nader
onderzoek te doen om te bepalen of en hoe deze linie beter beleefbaar gemaakt kan
worden, zodat ze kan bijdragen aan het vertellen van de geschiedenis van Gennep en het
Genneperhuis.
2-004
Behoud door ontwikkeling monumenten
In de gemeente Gennep bevinden zich vele waardevolle gebouwen en monumenten
(gemeentelijke en rijksmonumenten). De meeste monumenten zijn in goede staat, maar er
zijn ook monumenten die aan restauratie toe zijn. Restauratie en behoud van de
monumenten is vaak alleen haalbaar als ze een functie hebben en een sluitende
exploitatie. Het idee is om in te zetten op het behoud van deze monumenten, zodat ze
onderdeel zijn van het toeristisch product van Gennep en daarmee bijdragen aan de
vrijetijdseconomie. De gemeente zal hierin een proactieve rol (moeten) spelen, om indien
de gebouwen particulier bezit zijn, de eigenaren te overtuigen van het belang van behoud.
2-005
Versterken relatie Gennep & Xanten
De gemeenten Gennep en Xanten zijn door hun geschiedenis sterk met elkaar verbonden.
Toch is er nog weinig samenwerking. Het idee is om de grensoverschrijdende
samenwerking met Xanten te vergroten. Door het oppakken/initiëren van concrete
gezamenlijke projecten - bijvoorbeeld het op elkaar aansluiten van fietsknooppuntroutes kunnen we bezoekers aan de regio een completer pakket aan voorzieningen bieden en zo
een impuls geven aan de vrijetijdseconomie.
2-006
Versterken relatie Gennep & Goch
De gemeenten Gennep en Goch zijn met elkaar verbonden door hun gezamenlijke
geschiedenis en het riviertje de Niers. Toch is er nog weinig samenwerking. Het idee is om
de grensoverschrijdende samenwerking met Goch te vergroten. Door het
oppakken/initiëren van concrete gezamenlijke projecten - bijvoorbeeld het op elkaar
aansluiten van fietsknooppuntroutes - kunnen we bezoekers aan de regio een completer
pakket aan voorzieningen bieden en zo een impuls geven aan de vrijetijdseconomie.
2-007
Kapellenbaan
In het internationale project Kapellenbaan zullen kunstenaars/architecten hedendaagse
veldkapellen ontwerpen die geplaatst worden in de regio in Nederland en Duitsland. Deze
kapellen verwijzen naar een oude traditie en geven een artistieke impuls aan het oudste
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Nederlandse cultuurlandschap. De gemeente Gennep neemt deel aan dit project, door het
laten plaatsen van de kapellen. De kapellen zullen dan deel uitmaken van een culturele en
toeristisch aantrekkelijke route.
Kinderboekenreeks geschiedenis
Veel van Genneps rijke geschiedenis is zichtbaar in gebouwen en omgeving. Ook is er veel
over de geschiedenis van Gennep geschreven, maar geen boeken die toegankelijk zijn voor
kinderen. In navolging van eerdere kinderverhalen over Gennep van Gerard Sonnemans,
bestaat het idee om de boekenreeks voor kinderen uit te breiden. Het is de bedoeling om
verhalen te laten schrijven vanuit het perspectief van een kind over belangrijke perioden
uit de geschiedenis van Gennep en omgeving, zoals bijvoorbeeld de relatie met Xanten en
Goch. Zo wordt deze geschiedenis aantrekkelijk vastgelegd voor een brede doelgroep van
jonge mensen.
Versterken relatie Gennep - Kranenburg
Grensoverschrijdende samenwerking is interessant voor de vrijetijdseconomie. In 2018
zullen de Duitse grensgemeenten starten met het fietsknooppuntensysteem. Het idee is
om meer met buurgemeente Kranenburg samen te werken, bijvoorbeeld rond concrete
thema’s zoals de ooievaars die in beide gemeenten nestelen, de Niederrheinischer
Radwandertag, ontwikkelingen rond De Diepen en themaroutes. Door een completer
pakket aan voorzieningen kunnen bezoekers nog meer genieten van wat de grensregio te
bieden heeft.
Nationale archeologiedagen
De Nationale Archeologiedagen waren in 2016 in Gennep een groot succes. Voor ruim 125
deelnemers – jong en oud – kwam de historie tot leven door deze unieke gelegenheid om
de schatten uit Nederlandse bodem te bekijken en beleven. Het idee is om ook de
komende jaren in te zetten op de beleving van archeologie, middels deelname aan de
archeologiedagen. Dit kan in allerlei vormen, zoals schervenworkshops, een meegraafdag,
fietstochten, verkleedpartijen, theater en lezingen.
Beacons voor historische verhalen
Museum Het Petershuis wil zijn collectie op een moderne manier toegankelijk maken, door
het ontwikkelen van beacons: zendertjes die specifieke informatie naar mobiele telefoons
kunnen sturen. De beacons geven informatie over een kunstwerk of een culturele of
historische locatie. Het idee is om samen met een ontwikkelaar te kijken naar de verhalen
die de beacons uitzenden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de collectie van het
Petershuis, maar ook breder, zoals de historie van het Genneperhuis.
Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers
Het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers vormt een belangrijke speler in de
ontwikkeling van cultuurhistorische projecten. In het kader van het programma
vrijetijdseconomie heeft het platform diverse ideeën ingediend. Voor een deel zijn deze
meegenomen in andere fiches. Echter worden een aantal ideeën concreet benoemd:
Gennep in de Romeinse tijd, Gennep in de Middeleeuwen, Gennep in het vroegere
Hertogdom Kleef en Pruisen, Gennep in Nederland in de 19e eeuw en Gennep in WOI en in
WOII.
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Programmalijn 3: VERBLIJFSRECREATIE
3-001
Vitale verblijfsrecreatie- Versterking kwaliteit grotere voorzieningen
De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Limburg staat onder druk. De gemeente wil
inzetten op het vitaliseren van bestaande recreatieve verblijfsvoorzieningen, zoals
campings en bungalowparken. Door met ondernemers in gesprek te gaan en gebruik te
maken van instrumenten van de provincie Limburg en de regio Noord-Limburg willen we
de kwaliteit van de voorzieningen vergroten, wat kan bijdragen aan toename van het
aantal overnachtingen. Ook wil de gemeente nieuwe ondernemers, die toegevoegde
kwaliteit leveren en nieuwe markten aanboren, faciliteren om zich te vestigen in het
gebied.
3-002
Potentiele locaties ontwikkeling verblijfsrecreatie
Verschillende locaties binnen de gemeente Gennep bieden kansen voor
gebiedsontwikkeling gericht op verblijfsrecreatie, wat zou kunnen bijdragen aan de
toeristische ontwikkeling van het gebied. Het idee is om een aantal van deze locaties te
identificeren en eventuele (particuliere) initiatieven gericht op verblijfsrecreatie te
faciliteren. Te denken valt aan de gebieden rond het zuidereiland, de Gennepermolen, de
steenfabriek Milsbeek en het terrein van Dichterbij in Ottersum.
3-003
Vitale verblijfsrecreatie- Versterking kwaliteit kleinere voorzieningen
De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Limburg, waaronder kleinschalige
voorzieningen zoals mini-campings en Bed & Breakfasts, staat onder druk. De gemeente wil
inzetten op het vitaliseren van deze kleinschalige verblijfsvoorzieningen. Door met
ondernemers in gesprek te gaan en gebruik te maken van instrumenten van de provincie
Limburg en de regio Noord-Limburg willen we de kwaliteit van de voorzieningen vergroten,
wat kan bijdragen aan toename van het aantal overnachtingen. Ook wil de gemeente
nieuwe initiatieven, die toegevoegde kwaliteit leveren en nieuwe markten aanboren,
faciliteren.
3-004
Camperplaatsen
Momenteel kent de gemeente Gennep 15 camperplaatsen, verdeeld over drie locaties. De
bezetting van de huidige camperplaatsen is hoog en de vraag neemt toe. De gemeente wil
inzetten op het uitbreiden van het aantal camperplaatsen. Om tegemoet te komen aan de
verschillende wensen – veel of weinig voorzieningen – van diverse groepen ‘camperaars’
wil de gemeente in gesprek gaan met bestaande toeristische ondernemers, om te kijken of
er aanvullende camperplaatsen gerealiseerd kunnen worden.
3-005
Verblijfsrecreatie De Diepen
Restaurant De Diepen aan de voet van de St. Jansberg biedt niet alleen horeca, maar is ook
een camperplaats en een toeristische overstapplaats waar veel wandel- en fietsroutes
starten. De eigenaren willen de accommodatie uitbreiden met een recreatievijver, enkele
boerenkamers en trekkershutten. De gemeente Gennep ziet dit als een welkome
aanvulling op de huidige verblijfsrecreatieve voorzieningen. De gemeente Gennep wil dit
initiatief ondersteunen en waar nodig en mogelijk faciliteren.
3-006
Initiatief Rhulenhof EcoVillage
Een groep initiatiefnemers wil de zeer succesvolle, maar in 2009 gesloten Rhulenhof
Tuinen tussen Ottersum en Ven-Zelderheide nieuw leven inblazen. Het plan is
veelomvattend en kan de gemeente Gennep op de (toeristische) kaart zetten. In het plan
worden de opgebloeide tuinen het decor voor o.a. cursussen, een restaurant met
organische voeding en ecologische accommodatie voor toeristen. Dit ‘Rhulenhof
EcoVillage’ zal een nieuwe doelgroep aanspreken en zal nauw verbonden zijn met de
omgeving en bijvoorbeeld lokale werkgelegenheid. De gemeente wil dit plan ondersteunen
en daar waar nodig faciliteren.
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Programmalijn 4: DAGRECREATIE
4-001
Internationale fietsverbinding Maas
De huidige internationale Maasfietsroute (langeafstandsfietsroute LF3) loopt door Gennep.
Het LF-netwerk wordt komende jaren veranderd in ‘icoonroutes’ met herkenbare thema’s
en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. De Maasfietsroute wordt als eerste
icoonroute aangepakt. Omdat het concept goed past bij de ambitie als wielergemeente en
het sterk kan bijdragen aan (fiets)toerisme en recreatie langs de Maas, wil de gemeente
actief zekerstellen dat de vernieuwde Maasroute over Genneps grondgebied loopt, o.a.
langs het Genneperhuis. Hiervoor moet de gemeente investeren in het ontsluiten van
cultuurhistorische objecten en kwalitatief goede voorzieningen langs de route.
4-002
Internationale fietsverbinding Niers
Het ecologisch, landschappelijk en toeristisch waardevolle riviertje de Niers loopt door het
Nederlands-Duitse grensgebied. Omdat toerisme aan beide kanten van de grens een
speerpunt is, wil de gemeente een wandel-/fietspad langs de Niers realiseren en deze
aansluiten op de Duitse wandel-/fietsroute langs dezelfde rivier. Hierdoor ontstaat een
kleinschalige, interessante internationale Niersroute voor toeristen en recreanten.
4-003
Genneperhuis
De voormalige sterke vestiging het Genneperhuis is tegenwoordig een nauwelijks zichtbare
ruïne, waardoor de historie verborgen blijft. Gedeeltelijke herbouw van het huis is niet
mogelijk, maar er zijn wel andere manieren om de locatie en de geschiedenis zichtbaar te
maken. Het idee is om de resten van het Genneperhuis duidelijk zichtbaar te maken (o.a.
door begroeiing te verwijderen, het fietspad te verleggen en informatieborden te plaatsen)
en de ruïne goed begaanbaar te maken voor bezoekers. Een beleefbaar Genneperhuis kan
grote aantrekkingskracht hebben en een belangrijke schakel zijn in de ontwikkeling van
andere (toeristische) initiatieven.
4-004
Ontsluiten natuurgebieden - uitkijktorens
Het ontsluiten van de natuurwaarden binnen de gemeente Gennep past binnen het
versterken van de vrijetijdseconomie. Het idee is om het Langeven te ontsluiten voor
inwoners en bezoekers, zodat recreatieve gebruikers kennis kunnen maken met het
natuur(historisch) aanbod in Gennep en eventueel ook andere delen van de gemeente
bezoeken. Voor het ontsluiten van het ven denken we onder andere aan wandelpaden,
informatieborden en een uitkijktoren.
4-005
Dagstrandjes Maas en Niers
In 2016 heeft de gemeenteraad van Gennep een motie aangenomen betreffende het
realiseren van strandjes aan de Maas en de Niers. Omdat het permanent inrichten van
deze strandjes een langdurig proces zal zijn vanwege complexe regelgeving, is het idee om
in 2018 te starten met twee ‘proefstrandjes’. Het is de bedoeling om aan de Niers, ter
hoogte van de Martinuskerk en aan de Maas, ter hoogte van de Boxmeerseweg, tijdelijke
strandjes in te richten. Als in het najaar van 2018 blijkt dat er daadwerkelijk gebruik
gemaakt wordt van de strandjes, kan besloten worden om de volledige
bestemmingsplanprocedure te doorlopen en permanente strandjes in te richten.
4-006
Beleefbeweging
De ambitie in de regionale sportvisie om een gezonde koploperregio te worden kan
verbonden worden met de vrijetijdseconomie. Naast het stimuleren van wielrennen in de
regio, kan via sport en spel een andere doelgroep bereikt worden. Het idee is om een
sport- en gezondheidsevenement voor families te organiseren, in samenwerking met
vakantieparken en lokale sportverenigingen. In de ‘Battle of the Families’ strijden
familieleden in verschillende sportieve activiteiten gezamenlijk voor de titel ‘Beste Familie’.
De rol van de gemeente is deze initiatieven daar waar mogelijk te faciliteren. Dit door
ondernemers en sportverenigingen met elkaar in verbinding te brengen.
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Dagrecreatie voorziening kinderen
Voor bungalowvakanties in de gemeente Gennep zijn gezinnen en families een belangrijke
doelgroep. Vaak blijven deze gezinnen binnen het park. Het idee is om in Gennep het
aanbod voor dagrecreatie voor gezinnen met kinderen uit te breiden. We willen samen
met de verblijfs- en dagrecreatieve ondernemers een brainstorm organiseren om kansrijke
initiatieven in beeld te brengen. Hiermee dragen we bij aan de ambitie van de regio NoordLimburg om het meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg te zijn voor de
‘short break’ vakantiemarkt.
Fluisterboten op de Niers
De komst van de vlonder bij de Gennepermolen biedt kansen om de verbinding over de
Niers te vergroten. Het idee is om de mogelijkheden te verkennen om vanaf de vlonder
met een kano of fluisterboot naar het Genneperhuis te gaan. Nog een stap verder gaat het
verkennen van de mogelijkheden om vanaf de Maas met ondiepe sloepjes de Niers op te
gaan, aan te leggen bij de vlonder en even te genieten van het historische centrum.
Voetveer Gennep-Oeffelt
Met de komst van de Maasbrug verdween de veerdienst tussen Oeffelt en de Loswal in
Gennep. Met het opnieuw inrichten van de Loswal is er wellicht opnieuw behoefte aan een
veer. Het idee is om onderzoek te doen naar het draagvlak om een veerverbinding –
permanent of incidenteel bij evenementen – weer in gebruik te nemen.
Keramiekstad
Door de lange historie van keramiekproductie is keramiek belangrijk geworden voor de
identiteit van Gennep. Om de stad verder te profileren als keramiekstad kunnen openbare
ruimtes, wandelpaden, winkels en unieke plekken in centrum en buitengebied aangekleed
worden met keramiek.
Agrotoeristische belevingsroute
‘Gezonde smaak’ is een verbindend thema om het huidige toeristisch-recreatieve
routenetwerk in de regio van het interreg project Dynamic Borders (Bergen, Boxmeer,
Cuijk, Gennep, Goch en Weeze) te optimaliseren. Het idee is in te zetten op het
ontwikkelen van agrotoeristische belevingsroutes en zo aan te sluiten bij een behoefte
naar routes gerelateerd aan streekproducten. Het is de bedoeling om tien
grensoverschrijdende ‘agriroutes’ voor wandelaars en fietsers in de projectregio te
ontwikkelen en deze vervolgens tweetalig te promoten.
Wandelen en fietsen
In het vlakke, afwisselende en unieke landschap van Gennep en omgeving is
landschappelijk en cultuurhistorisch veel te beleven, waardoor het uitermate geschikt is
om te wandelen en te fietsen. De ontsluiting van het gebied voor bewoners en bezoekers
kan naar een hoger niveau worden gebracht, onder andere door de uitbreidingen van fietsen wandelroutes. Het idee is om tot een integrale masterplanning te komen voor de
opwaardering (uitbreiding) van het fiets- en wandelpadensysteem. Het is de bedoeling om
hierin ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking
(vergrijzing) en te kiezen voor bijvoorbeeld niet-traditionele vlonderpaden, verzonken
paden of paden met bijzondere verlichting.
Wandelen en fietsen - thema's
Om het unieke karakter van Gennep en omgeving ‘te verkopen’ is alleen het optimaliseren
van de wandel- en fietspadeninfrastructuur niet voldoende. Het aanbieden van
thematische routes verhoogt de kwaliteit van het aanbod en de aantrekkelijkheid van de
gemeente Gennep. We kunnen hierbij denken aan ‘geo-paden’, agrotoeristische
belevingsroutes en een wandelroute door het eeuwenoude bekenstelsel. Het idee is om de
realisering van goede en innovatieve routes tot beleidsprioriteit te maken en vervolgens
initiatieven te ontwikkelen die samen met derden worden uitgevoerd.
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Wandelen/fietsen Genneperhuis, Loswal, Paesplas
Om het gebied rond Gennep nog beter toegankelijk en interessant te maken voor
bewoners en bezoekers is het idee is om een fietsverbinding aan te leggen tussen het
Genneperhuis, de Loswal en de Paesplas.
Europees jaar voor Cultureel Erfgoed
2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. In het kader hiervan is in Nederland
gekozen voor het thema ‘erfgoed verbindt, Europa inspireert’. De gemeente Gennep kan
dit jaar aangrijpen om de aandacht te vestigen op haar cultuurhistorie.
Interactieve routes
De ontwikkeling van thematische routes draagt bij aan de promotie van een toeristisch
gebied. Hedendaagse routegebruikers willen een route graag naar eigen voorkeuren
inrichten en inzicht hebben in faciliteiten rondom de route. Om aan deze wensen
tegemoet te komen wil de gemeente een app ontwikkelen met interactieve routes, waarin
bezoekers hun voorkeuren kunnen opgeven en die gekoppeld kunnen worden aan andere
informatiebronnen (o.a. beacons, informatie van lokale ondernemers).
Versterking band en imago Nationaal park de Maasduinen
Nationaal park de Maasduinen is een begrip en een sterk merk. Hoewel niet binnen de
grenzen van het Nationaal Park, behoort de gemeente Gennep wel tot het Maasduinen
gebied. Samen met de gemeenten en ondernemers uit Mook en Middelaar en Bergen wil
de gemeente Gennep werken aan een eenduidige en zichtbare uitstraling van het gebied.
Het is de bedoeling een toekomstbestendige marketingstrategie voor de Maasduinen te
ontwikkelen om zo de potentie van het gebied beter te benutten. Ook wordt bekeken of de
Gennepse natuurgebieden op termijn aansluiting kunnen vinden bij het Nationaal Park.
Ontvangstlocaties
Een ontvangstlocatie is een start- of eindpunt van een natuuractiviteit, die de
toegankelijkheid van het buitengebied vergroot. De bezoeker kan er wat eten of drinken en
ontvangt informatie over de locatie en de wandel- of fietsroutes. Door ontvangstlocaties te
koppelen aan bestaande horeca ontstaat een win-win situatie. Het idee is om initiatieven
voor het ontwikkelen van een ontvangstlocatie te steunen en waar nodig te faciliteren. Het
gaat daarbij om drie locaties: Koningsven-De Diepen/St. Jansberg/Reichswald, Old Inn-de
Looi en Hoeve Carpe Diem-de Noordpoort van de Maasduinen.
Zorgtoerisme
Gennep kent van oudsher veel zorginstanties, maar door veranderingen in de sector zijn
veel banen verloren gegaan en zijn er veel werkzoekenden in de zorg. Tegelijkertijd is er
behoefte aan vakantie of recreatie bij een groeiende groep zorgbehoevenden.
Zorgtoerisme is een interessante nieuwe markt voor toeristisch-recreatieve ondernemers.
Het idee is om samen met ondernemers de mogelijkheden en kansen in deze markt te
onderzoeken. Nadat interesses bij ondernemers en de behoefte van potentiele toeristen in
beeld zijn gebracht, kunnen eventuele concepten verder ontwikkeld worden.
Kleine horeca bij de boer
Fietsers en wandelaars in de regio – vooral langs de knooppuntenroutes – blijken behoefte
te hebben aan kleinschalige horeca voor een korte stop. Vooral boeren langs de route zien
hierin kansen voor met name kleinschalige horeca. Momenteel is horeca in het
buitengebied niet gewenst. Het idee is om beleid te ontwikkelen en vast te stellen dat
kleinschalige horecainitiatieven ‘bij de boer’ toestaat, rekening houdend met o.a. belangen
van gevestigde horecaondernemingen en openbare orde en verkeersveiligheid.
Ecotoerisme
De samenwerkende toeristische promotie-organisaties in de regio hebben het initiatief
genomen voor een interreg project dat inzet op het stimuleren van ecotoerisme. Het gaat
hierbij enerzijds om bewustwording bij ondernemers over de mogelijkheden rondom
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ecotoerisme en anderzijds om ondernemers te stimuleren hun onderneming daadwerkelijk
duurzamer te maken. Hiermee komen we tegemoet aan een groeiende vraag naar
ecologisch toerisme. De gemeente Gennep kan als partner participeren in het Euregionale
projecten. Waardoor er kansen ontstaan voor ondernemers in Gennep om producten te
ontwikkelen die gerelateerd zijn aan ecotoerisme. De rol van de gemeente is dus het onder
de aandacht brengen van de mogelijkheden en daar waar mogelijk faciliteren van
ondernemers bij hun ontwikkelingen.
Ruiter- en mennetwerk
In Gennep wordt veel gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van ruiter- en
menroutes. Het netwerk is inmiddels 10 jaar oud en er zijn plannen om het te
transformeren naar een knooppuntensysteem, een goede gelegenheid om de routes
kritisch te bekijken en te verbeteren. De gemeenten Gennep, Bergen en Mook en
Middelaar willen hieraan gezamenlijk werken om hun routes beter op elkaar te laten
aansluiten en eventueel grensoverschrijdend te maken. Het plan is een werkgroep samen
te stellen met belanghebbenden om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden.
Mountainbike routenetwerk
In het kader van de profilering als wielergemeente en de opkomst van het mountainbiken
leent het gebied rondom Gennep zich voor het aanleggen van ‘singletrack’
mountainbikeroutes. De huidige mountainbikeroute door de gemeente (onderdeel van de
route in het Rijk van Nijmegen) is aan vernieuwing toe en wordt opnieuw aangelegd.
Vitaliteit (historisch) winkelhart
Het historisch (winkel)centrum van Gennep heeft een hoog onderscheidend vermogen; het
is als het ware een van de ijzers die Gennep toeristisch-recreatief in het vuur heeft. In de
afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om het centrum aantrekkelijk te maken en te
vitaliseren. Daarmee is een deel van de randvoorwaarden geschapen om het centrum
dynamisch te houden. Toch is er nog werk aan de winkel. En daarbij gaat het om het verder
opknappen van het centrum zelf bijvoorbeeld in de omgeving van de Pottenhoek en het
tegengaan van de leegstand van winkels.

Programmalijn 5: MARKETING EN PROMOTIE
5-001
Marketing en Promotie 2.0
Om aan te sluiten bij een veranderende behoefte in informatievoorziening bij potentiële
toeristen wil de gemeente Gennep toe naar een nieuwe manier van marketing en
promotie. Het is de bedoeling om in te zetten op beleving, via gerichte marketing die
aansluit bij leefstijlen, onder andere door mond-op-mond reclame (social media). Hiervoor
zoekt de gemeente samenwerking met ondernemers en andere partijen die ambassadeurs
van het gebied zijn.
5-002
Gennep als wielergemeente
De gemeente Gennep profileert zich al meerdere jaren als wielergemeente, onder andere
door deelname aan de Boels Ladies Tour, Grenslands Mooiste en de Tour de L1mbourg. De
profilering als wielergemeente via verschillende evenementen zorgt voor een toename van
het aantal fietsers en stimulering van de vrijetijdseconomie. Het idee is om te blijven
investeren in Gennep als wielergemeente door deelname aan Grenslands Mooiste, Tour de
L1mbourg, de Nijmeegse Fietsvierdaagse, het stimuleren van lokale fietsevenementen en
het opzetten van een wielerronde voor professionele ploegen, bedrijven en amateurs.
5-003
Onderwijs en vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is belangrijk voor de werkgelegenheid in Gennep en ondernemers in de
vrijetijdseconomie hebben goed personeel nodig. De onderwijssector in de regio speelt
hier een belangrijke rol in. De gemeente Gennep wil ondernemers en onderwijsinstellingen
bij elkaar brengen, om bijvoorbeeld nieuwe initiatieven te laten ontstaan die aansluiten bij
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de behoefte in de regio. Het verbinden van onderwijs en ondernemers biedt kansen voor
kwalitatief hoogwaardig personeel en werkgelegenheid in de regio.
Deltaplan Trots
Gennep en omgeving vormen een uniek gebied. Maar onderzoek wijst uit dat de inwoners,
die de beste ambassadeurs zijn, niet voldoende weten over het unieke karakter en het
weinig uitdragen. De gemeente wil erop inzetten dat inwoners meer kennis over hun
leefomgeving hebben, zodat ze de trots hun gebied kunnen/zullen uitdragen, wat weer
bijdraagt aan een grotere sociale samenhang en gastheerschap voor bezoekers. Het idee is
om met verschillende partijen in de gemeente een plan uit te werken om op een
interactieve en innovatieve manier de kennis bij de inwoners over het gebied te vergroten.
Norbertuswandeling
Het ontsluiten van sporen van en verhalen over de heilige Norbertus bieden goede
mogelijkheden om het historisch belang van Gennep op de kaart te zetten en het
Genneperhuis te belichten. Het idee is de Norbertustocht, de route van het Genneperhuis
naar Xanten in boekvorm uit te geven. 2018, het jaar waarin de abten van wereldwijde
Norbertijnenkloosters in Nederland verblijven en onder andere het Genneperhuis
bezoeken is een goede aanleiding hiervoor. In het boekje wordt aandacht besteed aan de
sporen van de heilige Norbertus en andere belangrijke historische figuren langs de route.
Evenementenkalender
Een goed overzicht van te verwachten evenementen in de regio is zeer waardevol voor
zowel de inwoners en ondernemers van Gennep, als voor toeristen. Het idee is om een
website met evenementenkalender te realiseren. Evenementen kunnen hierin ruim van
tevoren worden opgenomen, wat afstemming en samenwerking kan bevorderen.
Summmertime
Uit een aantal zomeractiviteiten in 2008 is een actieve stichting ‘Summmertime’ gegroeid,
die in de afgelopen 10 jaar verschillende activiteiten voor de inwoners en promotie van
Gennep heeft uitgevoerd. De stichting organiseert jaarlijks steeds meer en grotere
activiteiten en speelde bijvoorbeeld een bijzondere rol in de organisatie van ‘400 jaar
Stadhuis Gennep’ in 2017. De stichting heeft ook voor de toekomst plannen en ambities
voor de leefbaarheid en promotie van Gennep.
Cittaslow
Het idee is om als gemeente Gennep in te zetten op het verkrijgen van het keurmerk
‘Cittaslow’. Dit internationale keurmerk wordt gegeven aan kleine gemeenten die voldoen
aan bepaalde eisen op het gebied van leefstijl, landschap, historie en identiteit. Gennep zal
hierdoor deel uitmaken van een netwerk van meer dan 200 gemeenten in 30 landen en
uitstralen (en promoten) dat het een mens- en milieubewuste leefhouding – het goede
leven – nastreeft in een steeds meer globaliserende wereld.
Digitale promotie
Promotie is belangrijk voor het succes van evenementen en activiteiten. Momenteel
gebeurt dit vooral via tijdelijke reclame- en aankondigingsborden, spandoeken etc. Om de
promotie makkelijker, effectiever en veiliger te maken wil de gemeente inzetten op digitale
promotieborden. Het idee is om op een aantal gunstige locaties schermen te plaatsen,
waar de gemeente, organisaties en verenigingen informatie over evenementen kunnen
laten zien.
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Overzicht belanghebbenden
Belanghebbende organisaties en bedrijven waarmee reeds gesproken is over (onderdelen van) het
Programma Versterking Vrijetijdseconomie:
 Center Parcs (Het Heijderbos)
 Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers
 Filmwerkgroep CMN
 Gemeente Bergen
 Gemeente Boxmeer
 Gemeente Cuijk
 Gemeente Goch (D)
 Gemeente Mook en Middelaar
 Gemeente Venlo
 Gemeente Xanten (D)
 Grensoverschrijdend samenwerkingsverband Dynamic Borders
 Initiatiefnemers herbestemming De Rhulenhof
 Jachthaven Heijen
 Leisure Port
 Limburgs Landschap
 Mooi Maasland
 Nationaal Park Maasduinen
 Natuurmonumenten
 Niersverband
 Old Inn
 Organisatie Norbertustocht
 Provincie Limburg
 Provincie Noord Brabant
 Regio Rijn Waal
 Regio Venlo
 Restaurant De Diepen
 Rijkswaterstaat
 Roepaen
 Samenwerkingsverband Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
 Teunesen Zand en Grint
 Toeristisch Platform Maasduinen
 Waterschap Limburg
Belanghebbende organisaties en bedrijven waarmee nog gesproken gaat worden over ideeën,
plannen en projecten in dit Routeboek:
 Dichterbij
 Gemeente Kranenburg (D)
 LLTB
 Ondernemersvereniging Gennep
 Summmertime
 Toeristisch-recreatief bedrijfsleven gemeente Gennep
 Viswaterbeheervereniging Gennep

OVERZICHT BELANGHEBBENDEN
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