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Miljoenen voor groen

MAASGAARD Meer kansen voor toerisme in buitengebied Venray en Horst aan de Maas

door Eric Seuren

VENRAY/HORST – Venray en Horst
aan de Maas investeren de ko-
mende jaren samen met provin-
cie en waterschap 18 miljoen eu-
ro in het buitengebied van de
twee gemeenten. Het gebied
moet daardoor groener en toeris-
tischer worden.

Het project, Maasgaard genaamd, is
een antwoord op het Limburgse Re-
constructieprogramma Platteland
In Uitvoering, dat dit jaar beëin-
digd wordt. Ook daarmee werd een
verbetering van het buitengebied
nagestreefd. Maar veel van de daar-
in beschreven doelen en projecten
in Venray en Horst aan de Maas ble-

ven liggen, omdat de uitwerking
meer tijd kostte en de geldkraan
van het Rijk deels werd dichtge-
draaid. Via een nieuwe vorm van
samenwerken kan alsnog veel gerea-
liseerd worden de komende jaren.

Met Maasgaard moet de natuur
in de twee gemeenten versterkt
worden en beter verbonden wor-
den. Robuuster ook, zodat het on-
derhoud gemakkelijker en goedko-
per wordt.

Verder willen de vier overheden
een duidelijkere afbakening van na-
tuur enerzijds en landbouw en vee-
teelt anderzijds creëren. „Nu zitten
op veel plaatsen de zaken op slot.
Landbouwers weten niet of ze nog
verder kunnen ontwikkelen, of zit-
ten met grond in hun maag die rela-

tief weinig oplevert, omdat er reke-
ning gehouden moet worden met
natuur. Door middel van grond-
ruil, nieuwe afspraken of projecten
kunnen we situaties verbeteren,
zonder dat boeren aan ruimte moe-
ten inleveren”, vertelt wethouder
Jan Loonen van Venray.

Met Maasgaard willen de vier
partijen een decor creëren waarin
meer kansen voor toerisme en re-

Maasgaard moet meer
kansen voor toerisme en
recreatie in Venray en
Horst aan de Maas creëren.

�

creatie onstaan. Daarvoor willen
vooral de gemeenten wandel- en
fietsverbindingen realiseren, maar
her en der ook nieuwe wegen die
natuurgebieden met elkaar verbin-
den. Dat moet ondernemers en
burgers uitdagen om nieuwe initia-
tieven te starten.

Loonen: „Denk bijvoorbeeld aan
het Peelgebied van Griendtsveen
tot Ysselsteyn. Hier liggen de kaze-
maten van de Peelraamlinie en de
Duitse oorlogsbegraafplaats. Die
zijn nu niet met elkaar verbonden.
Doe je dat wel en knap je een kaze-
mat op, dan liggen er kansen om
de historie van de Tweede Wereld-
oorlog zichtbaarder te maken. Die
kansen zijn weer door onderne-
mers te benutten.”
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De Grote Molenbeek tussen Meerlo en Tienray. Hier gaan natuur en recreatie al hand in hand.  foto Bart Coenders


