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Voorwoord van de voorzitter 
 
Met genoegen presenteren wij het jaarverslag van de Stichting Loobeek over het jaar 2020. Een jaar 
waarin heel veel anders is geworden ten opzichte van dat wat we altijd als ‘normaal’ zagen. Covid-19 
kwam in ons leven en trekt een zware wissel op het leven van velen. Vaak betreft het de gezondheid, 
maar zeker ook de invloed op werk en sociaal leven is erg groot. Ook onze activiteiten zijn er door 
beïnvloed.  
 
We schrijven dit verslag om vast te leggen welke ontwikkelingen onze stichting in het afgelopen jaar 
heeft doorgemaakt, op welke wijze we onze doelstellingen hebben nagestreefd en wat het resultaat 
van die inspanning is. En natuurlijk is het ook van belang om de ontwikkelingen betreffende onze 
financiën vast te leggen. 
 
Nadat we eind 2019 afscheid genomen hebben van onze voorzitter Jos Waals is het bestuur op zoek 
gegaan naar een passende vervanger. Die hebben we gevonden in de persoon van Hans Teunissen, 
oud-gedeputeerde van Limburg en oud-wethouder van Venray. Daarnaast zijn er nog enkele andere 
bestuurswisselingen geweest. Wisselingen in het bestuur en daarmee gepaard gaande inwerktijd 
zorgt altijd voor enige terugslag in activiteiten, maar dankzij de zittende bestuursleden zijn we er in 
geslaagd om de lopende projecten zonder noemenswaardige vertraging door te zetten. Corona heeft 
natuurlijk wel wat problemen gegeven bij de uitvoering van werkzaamheden en het bestuur moest 
noodgedwongen digitaal gaan vergaderen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 
 
 

     
Vrijwilligersontbijt 15-2-2020 
 
We zijn dan ook erg trots op de voortgang die onze vrijwilligers gerealiseerd hebben bij de bouw van 
de Weverslose Volmolen, het onderhoud van en rondom de Weverslose Schans en de inzet die 
geleverd is bij de uitvoering van het werk rondom de wandelpaden van Venray. Zonder deze inzet 
zou het voor de Stichting Loobeek onmogelijk zijn om de doelen die we nastreven te bereiken en de 
projecten die we op stapel hebben te realiseren. Zij hebben zich niet door Corona klein laten krijgen 
en, met passende maatregelen, hun werk doorgezet. Chapeau! 
 
Dankzij een royale bijdrage uit het project Maasgaard, samen met de eerder ontvangen bijdrage van 
Waterschap Limburg, is het mogelijk geworden om de Volmolen daadwerkelijk te gaan bouwen en de 
Schans af te bouwen. Daarnaast is de steun die we van de gemeente Venray en de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) gekregen hebben en de bijdragen van lokale bedrijven en 
sponsoren niet te onderschatten. Dankzij deze bij elkaar passende en in elkaar grijpende 
ondersteuning kunnen we vooruit en komen we verder. Dank daarvoor! 
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Tot slot; we zijn goed onderweg bij de realisatie van de Historische Poort naar Recreatief Limburg. 
Een poort die niet alleen gevormd wordt door de door ons te realiseren Volmolen, Boerenschans en 
Schaapskooi, maar zeker ook door de zich geweldig ontwikkelende natuur in het Loobeekdal. Wij 
werken aan de realisatie van die poort, maar kunnen dat niet zonder onze partners in dit gebied: 
Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg en Gemeente Venray. En we kunnen dat ook niet zonder de 
ons ondersteunende bedrijven en andere partijen, maar zeer zeker niet zonder onze vrijwilligers. Wij 
hopen en vertrouwen er op dat allen ook in het komende jaar en daarna ons terzijde zullen staan. 
 
November 2021 
 
Namens het bestuur van Stichting Loobeek, 
Theo Zegers, vicevoorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
 
De Stichting Loobeek is in 2012 opgericht en realiseert als ‘De Historische Poort naar recreatief 
Noord-Limburg’ drie bouwwerken met een historisch karakter bij Merselo (gemeente Venray): de 
Weverslose Schans, de Weverslose Volmolen en de Weverslose Schaapskooi (tevens 
ontmoetingsgebouw). 
 

Kansen 
De Loobeek is de afgelopen jaren door Waterschap Limburg heringericht van een gekanaliseerde 
beek naar een meanderende met ruime natuur er om heen. De ontwikkelingen in de bovenloop zijn 
een uitdaging om op een vernieuwende manier de vitaliteit van het gebied te stimuleren. De 
stichting doet dat door unieke projecten te realiseren die de historie en de natuur toeristisch 
aantrekkelijk maken voor bezoekers van de streek. In de visie van Stichting Loobeek gebeurt dat door 
mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden. 
 

Speerpunten 
Stichting Loobeek hanteert vijf thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie, 
natuurbehoud, sociale cohesie en leefbaarheid, en duurzaamheid. Binnen deze thema’s zal een scala 
aan activiteiten georganiseerd worden. 
 

Recreatieregio 
Met name de recreatie is in de opbouwfase al in ontwikkeling. Wandelaars en fietsers komen langs 
om de opbouw te volgen en de locatie van de volmolen wordt regelmatig bekeken. 
In de gemeente is van alles te doen en het aanbod groeit. De streek ontwikkelt zich tot een 
aantrekkelijk gebied voor de dagrecreant, langere verblijven komen steeds meer voor. Gasten uit 
campings en vakantieparken in een straal van ca. 25 kilometer komen naar Venray voor een 
aangenaam verblijf. ‘Venray Bloeit’ en de VVV coördineren activiteiten en informeren over attracties, 
uitjes en overnachtingen. De stichting is in 2020 begonnen met de ontwikkeling van een Leerpad 
Loobeek. Met informatiepanelen voorzien van QR-kode krijgt de wandelaar doelgerichte informatie 
over het gebied. Onderweg ziet men een moerasbos, vennetjes en paddenpoelen. In een paar jaar 
tijd heeft de natuur zich langs de beek al enorm ontwikkeld. Reigers en ooievaars komen er 
foerageren en gelet op vraatsporen en dammen is ook de bever al geruime tijd actief.  
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Unieke projecten 
Stichting Loobeek ontwikkelt iets nieuws in het gebied: een boerenschans die herinnert aan de 
ellende die de Tachtigjarige Oorlog op het platteland bracht en een voor West-Europa volstrekt 
unieke volmolen die een halve kilometer stroomopwaarts wordt gebouwd als verwijzing naar de 
vroegere wol nijverheid in de Peel. Een ontmoetingscentrum in de vorm van een schaapskooi zal 
bijdragen aan de beleving en is een servicepunt voor de wandelaar en de fietser. Het geheel is ruim 
voldoende voor een halve dag beleving en ontspanning.  
 
 

Weverslose Boerenschans 
In 2017 is een begin gemaakt met het opwerpen van de schans. Daarbij is via werk-voor-werk slim 
gebruik gemaakt van een zanddepot dat niet van het terrein mocht worden afgevoerd. De schans zal 
eind 2021/begin 2022 worden afgebouwd zodra de benodigde gelden verworven zijn. 
 
  

Weverslose Volmolen 
 

         
 
 
Juli 2020 is gestart met de daadwerkelijke bouw van de volmolen. Op 9 oktober is de eerste steen 
gelegd door de oorspronkelijke initiatiefnemers van het project: Koos Swinkels en Jacques Lamers.  
 
 

 
Met behulp van de vele vrijwilligers onder leiding van bestuurslid Hendriks is na een voorspoedig 
bouwproces eind 2020 het gebouw wind- en waterdicht. In het voorjaar van 2021 zal de molen 
verder afgebouwd worden en voorzien worden van het volwerktuig en het waterrad. 
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Weverslose Schaapskooi 
Na het afwerken en inrichten van Volmolen en Schans zal eind 2021 gestart worden met het 
ontwikkelen van de plannen voor de Weverslose Schaapskooi. 
 
 

1.2  Activiteiten en PR 
 
In 2021 zullen activiteiten opgestart worden om de projecten van de Stichting na realisering te 
kunnen exploiteren. 
 
Via website en Facebook worden onze activiteiten voortdurend onder de aandacht van het publiek in 
de regio gebracht. Tevens wordt incidenteel een nieuwsbrief verzonden. 
  
Bij nieuwswaardige momenten (vlag in top, opening e.d.) wordt de lokale pers geïnformeerd. Vaak 
verschijnen er leuke artikelen in Nieuwsblad Peel en Maas en/of Dagblad de Limburger. Ook Omroep 
Venray is regelmatig aanwezig. 
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2.  Toekomst 
 
Wat zijn onze plannen voor 2021? 
 
In 2021 zal de Stichting de Volmolen afbouwen en inrichten.  
 
 

 
De Schans wordt eind 2021 en voorjaar 2022 verder afgebouwd met een volledige pallisadenwering 
aan de binnenkant van de Schans en een grachtbrug met Romeinse uitstraling. 
  
Het Leerpad Loobeek zal afgerond worden. 
 
Er wordt onderzocht of in samenwerking met het Waterschap en de gemeente het veegpad langs de 
hele Loobeek voorzien kan worden van rustplekken voor de wandelaars. Het is daarnaast onze 
bedoeling het beheer (maaiwerk) van het veegpad zodanig te plannen dat het pad het gehele jaar 
door als struinpad bruikbaar is voor de wandelaars.  
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3.  Organisatie 
 
Stichting Loobeek 
Biezenvenneke 13  
5801 HN Venray 
KvK: 56475195 
E: info@loobeek-merselo.nl  
W: loobeek-merselo.nl   
 
De Stichting heeft nog geen ANBI-status, de aanvraag is in voorbereiding. 
 
 
 

3.1  Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 enkele mutaties ondergaan. Voorzitter Jos Waals is per 1 
maart 2020 opgevolgd door Hans Teunissen. De tijdelijke dubbelfunctie (secretaris/penningmeester) 
van Pieter Weerts is door het aantrekken van een nieuwe penningmeester per 25 mei 2020 komen te 
vervallen. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Voorzitter:   dhr. J. Teunissen 
Vicevoorzitter:  dhr. Th. Zegers 
Penningmeester: dhr. B. van Lierop (per 25-5-2020)  
Secretaris:   dhr. P. Weerts 
Bestuurslid:  dhr. G. Hendriks  
Bestuurslid:  dhr. W. van Osch 
 
 
 
 

3.2  Vrijwilligers 
 
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De Stichting heeft de actieve steun van ongeveer 50 
vrijwilligers.  
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3.3 Samenwerkingspartners 
   
Stichting Loobeek werkt samen met de volgende partners: 
 
Gemeente Venray 
Provincie Limburg 
Maasgaard  
KNHM en Arcadis 
Waterschap Limburg 
Staatsbosbeheer  
Toeristisch Recreatief Platform Venray 
Imkersvereniging Regio Venray 
 
 

 
 
 
Stichting Loobeek ontving subsidies en sponsoring van: 
 
KNHM 
Waterschap Limburg 
Gemeente Venray 
Maasgaard (samenwerkingsverband van Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Gemeente Horst 
aan de Maas en gemeente Venray) 
Nelissen Smit Fonds 
Kiwanis Club Venray 
BankGiroLoterij Molenprijs 
Rabobank 
Stichting De Rooyse Schans 
Stichting Schaapscompagnie Merselo 
Diverse particuliere donateurs en lokale bedrijven 
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4.  Jaarrekening 
 
Voor de balans 2020, winst- en verliesrekening 2020 en begroting 2021 (met toelichting) verwijzen 
wij u naar het financieel jaarverslag 2020. 
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