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1 Inleiding

Op grond van Art. 14, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling verstrekt het algemeen 
bestuur aan de deelnemers van het openbaar lichaam verslag van de activiteiten van het 
openbaar lichaam gedurende het voorafgaande jaar. In dit jaarverslag zijn daartoe de door het 
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten 
in het jaar 2002 weergegeven.
Het algemeen bestuur heeft tijdens de 3e vergadering op 12 mei 2003 het jaarverslag 
vastgesteld.

2 Oprichting openbaar lichaam

Met de goedkeuring, registratie en bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling door 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg werd de oprichting van het openbaar lichaam 
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette per 1 juni 2002 een feit. 
Voorafgaand aan de eerste bestuursvergadering op 20 juni 2002 vond onder voorzitterschap 
van de Gedeputeerde van de Provincie Limburg mevrouw O.M.T. Wolfs, de voorlopig laatste 
vergadering van de in 1976 ingestelde Adviescommissie voor het Duits-Nederlands 
Grenspark Maas-Swalm-Nette plaats. Tijdens deze laatste vergadering werd met de 
overdracht van de taken van de Adviescommissie naar het Openbaar Lichaam Duits-
Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette ingestemd. 
Tijdens de eerste bestuursvergadering van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands 
Grenspark Maas-Swalm-Nette op 20 juni 2002 in Venlo werd de Landrat van de Kreis 
Viersen en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Naturpark Schwalm-Nette, de heer dr. 
Hans-Christan Vollert tot voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette gekozen. De heer Peter Freij, wethouder in de gemeente Venlo 
werd tot plaatsvervangend voorzitter gekozen.
Na afloop van de bestuursvergadering werden de bewindslieden mevrouw Bärbel Höhn, 
Minister van het Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de toenmalige demissionaire 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mevrouw Geke Faber door de 
burgemeester van Venlo, de heer Jan Schrijen begroet. Beide bewindslieden hielden een korte 
toespraak. De Gedeputeerde mevrouw Wolfs blikte kort terug op de werkzaamheden van de 
adviescommissie en de oprichting van het openbaar lichaam. De formele bijeenkomst werd 
besloten met een korte toespraak door de nieuwe bestuursvoorzitter dr. Vollert. De 
bijeenkomst ter gelegenheid van de eerste bestuursvergadering werd afgesloten met een 
informeel samenzijn en een terreinbezoek door het grensgebied Venlo/Nettetal.

3 Personeel, huisvesting en opbouw kantoor

Tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur werd de heer drs. Leo Reyrink tot 
secretaris benoemd. De secretaris is per 1 juli (36 uur/week) in dienst getreden van het 
openbaar lichaam.
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Per 1 september werd mevrouw Silke Weich als wetenschappelijk medewerkster / 
projectcoördinatrice (in deeltijd, 20 uur/week) aangesteld. 
Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2002 heeft het bestuur formeel besloten de 
bezoldiging en rechtspositie van het personeel in dienst of aan te stellen in dienst van het 
openbaar lichaam te regelen op basis van de bij de gemeente Roermond geldende regelingen.  

Het secretariaat van het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is per 1 augustus 
2002 gehuisvest in het GroenHuis in Roermond. Daartoe werd met de Stichting Ons WCL 
een onderhuurcontract gesloten met een looptijd tot 01.01.2006. In de gesloten overeenkomst 
werden verder nadere afspraken vastgelegd voor de personeelsinzet van Ons WCL voor het  
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, de financiële administratie en het gebruik van het 
archief.

Vanaf augustus werd met de verdere inrichting en opbouw tot een functionerend kantoor 
begonnen. Naast het openen van een bankrekening in Nederland en in Duitsland, behoorden 
de voor werkgevers en werknemers noodzakelijke aanmeldingen bij belastingdienst, 
pensioenfonds, ziekteverzekeringen etc. tot de werkzaamheden. De loonadministratie wordt 
op contractbasis door een extern bureau verricht. 
Verder werden noodzakelijke materialen aangeschaft, zoals laptop, printer, beamer, 
opbergkasten, kleinere kantoorspullen, etc.

4 Gemeenschappelijke regeling en reglementen van orde

Tijdens de 2e bestuursvergadering in december werd de gemeenschappelijke regeling  
gewijzigd. Het betrof meerdere redactionele veranderingen, die nodig waren om de 
Nederlandse en Duitse versie aan elkaar aan te passen en één inhoudelijk verandering. 
Conform art. 30 van de gemeenschappelijke regeling werden de door het algemeen bestuur in 
december besloten wijzigingen aan de deelnemers gestuurd.
Tijdens de 2e bestuursvergadering werden het reglement van orde voor de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur door de bestuursleden ter kennis genomen en de reglementen van orde 
voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en de nadere instructie voor de secretaris 
vastgesteld. De Nederlandse en Duitse versies van de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling en de reglementen van orde werden gebundeld en aan alle deelnemers, reguliere, 
plaatsvervangende en adviserende bestuursleden toegezonden.
De vergadering en agenda van het algemeen bestuur in december werden in de ambtsbladen 
van de Bezirksregierungen Düsseldorf en Köln en in de regionale krant Dagblad de 
Limburger ter openbare kennis gebracht.  

5 Voorlichting en communicatie

Logo 
Voor het presenteren van een éénduidig gezicht van het Grenspark Maas-Swalm-Nette werd 
ten behoeve van de ontwikkeling van een eigen huisstijl een logo ontwikkeld. Daarbij werd 
teruggegrepen op een logo dat voor het project grensoverschrijdende natuurbelevenisgebieden 
van de Kreis Viersen werd ontworpen en ter beschikking gesteld. Daardoor konden 
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ontwerpkosten worden gespaard en op succesvolle grensoverschrijdende activiteiten in onze 
grensregio worden voortgebouwd. 
Het logo van het Grenspark Maas-Swalm-Nette symboliseert de integratie van mens en 
natuur. De hoofdstructuur van het logo is een eikenblad, de hoofdnerf symboliseert de 
staatsgrens. De drie zijnerven aan beide kanten van de grens symboliseren de rivieren Maas, 
Swalm en Nette, die de naam van het grenspark vormen. 

Pers en publicaties
Over de eerste vergadering van het algemeen bestuur en het bezoek van de beide 
bewindslieden mevrouw Höhn en mevrouw Faber op 20 juni werd in meerdere regionale 
kranten geschreven. Ook naar aanleiding van de tweede bestuursvergadering verscheen een 
krantenartikel. 
Tijdens de Workshop “Besucherlenkung in Schutzgebieten” van het Instituut 
Landschaftsökologie van de Universiteit van Münster op 21 november, werd door de 
secretaris een lezing gehouden: Sturing van bezoekers in natuurgebieden in het Grenspark 
Maas-Schwalm-Nette.
In het Heimatbuch des Kreises Viersen 2003 werd het artikel “Die Gründung des 
grenzüberschreitenden Zweckverbandes Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-
Schwalm-Nette” gepubliceerd. De oprichting van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands 
Grenspark Maas-Swalm-Nette werd verder kort gepubliceerd in Der Naturspiegel, tijdschrift 
van de Naturschutzbund afdelingen Krefeld/Viersen en Wesel en in het tijdschrift Limburgs 
Milieu van de Milieufederatie Limburg.

Brochure
Ter presentatie van het opgerichte secretariaat van het Grenspark Maas-Swalm-Nette werd 
een informatiebrochure voorbereid. Doel is de verschillende doelgroepen te informeren over 
de organisatie, de doelen en de werkzaamheden van het Grenspark en tot medewerking en 
bezoek aan het Grenspark uit te nodigen. Daartoe toont de brochure ook enkele interessante 
landschappelijke elementen van het Grenspark. 
De druk van de brochure vindt in 2003 plaats.

Internet
Doel van de internetsite is in eerste instantie de gebruiker te informeren over de unieke en 
interressante natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark. Daarnaast wordt 
noodzakelijke informatie geboden om een eventueel bezoek aan het Grenspark te plannen. 
Daartoe worden de volgende thema’s onderscheiden:
Natuur en landschap: korte presentatie van de waardevolle natuurlijke elementen zoals het 
nationaalpark, de natuurgebieden en de grote wateren door middel van een korte beschrijving 
en het aangeven van hun ligging;
Cultuurlandschap: de cultuurhistorische bijzonderheden en het samenwerkingsverband van 
de informatie- en bezoekerscentra met ligging en een korte beschrijving;
Landbouw: er zal een forum worden gevormd ten behoeve van activiteiten binnen de 
landbouw die de doelstellingen van het Grenspark ondersteunen. Hier kunnen 
landbouwbedrijven of organisaties zich presenteren die hun producten en dienstverlening 
willen aanbieden bijv. ter ondersteuning verkoop regionale producten;
Toerisme: via dit thema worden de gebruikers geholpen bij organiseren van een meerdaags 
verblijf in het Grenspark. Om dubbelwerk te voorkomen vindt afstemming plaats met de 
toeristische organisaties in de regio’s (VVV’s, Heinsberger Tourist Service, Tourist-Agentur 
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Niederrhein und Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein). De potentiele bezoekers kunnen zo 
informatie krijgen over fiets- en wandelroutes en over mogelijke overnachtingsplaatsen;
Evenementen: de in het Grenspark aangeboden evenementen en excursies zijn op een 
overzichtelijke manier te vinden. Door middel van gebruikersrecht kunnen organisaties hun 
evenementen zelf direct in een gegevensbestand invoeren. Daardoor blijft het 
evenementenprogramma altijd actueel en breed. 
Voor de deelnemende organisaties bestaat daarmee de mogelijkheid de evenementen in natuur 
en landschap een breder publiek te presenteren;
Over ons: hier word de organisatie, de deelnemers en het dagelijks bestuur van het Openbaar 
Lichaam kort voorgesteld. Verder worden de doelen en de werkzaamheden gepresenteerd. 

In december 2002 werd aan een Duitse firma de opdracht verleend voor het opzetten van de 
internetsite en de noodzakelijke infrastructuur voor het Grenspark Maas-Schwalm-Nette. De 
eerste presentatie is in het voorjaar 2003 gepland.

6 INTERREG III A Project “Grenspark Maas-Swalm-Nette in de 
picture”

Door het toenmalige Gewest Midden-Limburg is in het jaar 2001 in samenwerking met het 
Naturpark Schwalm-Nette en andere partners het projectvoorstel ûGrenspark Maas-Swalm-
Nette in de picture“ uitgewerkt t.b.v. subsidieverlening door de Euregio rhein-maas-noord. Na 
de toezeggingen voor de cofinancieringen aan beide kanten van de grens werd het 
projectvoorstel 2002 bij de Euregio ingediend. De Euregio-raad heeft in haar vergadering van 
juni 2002 de aanvraag gehonoreerd op voorwaarde dat er een nadere inhoudelijke afstemming 
met twee andere projectvoorstellen plaats zal vinden en een nadere onderbouwing gegeven 
wordt voor de kosten van de afzonderlijke deelprojecten. Als opvolger van het Gewest 
Midden-Limburg is thans de Regio Noord- en Midden-Limburg formeel de aanvrager en 
algeheel 
coördinator van het project. Na de oprichting van het secretariaat draagt het Grenspark Maas-
Swalm-Nette zorg voor de inhoudelijke coördinatie van het project. In nauwe samenwerking 
met de hieronder genoemde projectpartners is in de laatste maanden van 2002 voor de duur 
van het project (2002 tot eind 2007) en per deelproject een gedetailleerd werk- en kostenplan 
uitgewerkt en na ruggespraak met de Euregio naar de Bezirksregierung Düsseldorf gestuurd.  

Het INTERREG III A Project ûGrenspark Maas-Swalm-Nette in de picture“ biedt goede 
mogelijkheden en middelen om het nieuwe Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 
in de komende jaren in de publiciteit te brengen. Binnen de afzonderlijke deelprojecten 
kunnen gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkeld worden om de grensoverschrijdende 
samenwerking een nieuwe impuls te geven. 

De afzonderlijke deelprojecten zijn: 
1. Het vervaardigen van twee exposities NL/D over het Grenspark Maas-Swalm-Nette;
2. Grensoverschrijdend netwerk van informatie- en bezoekerscentra;
3. Jaarlijkse grensoverschrijdende boomplantdag;
4. Jaarlijkse natuurparkdag;
5. Ontwikkelen en uitvoeren van leerprogramma’s t.b.v. de milieueducatie;
6. Jaarlijks ontwikkelen en uitgeven van een grensoverschrijdend excursieprogramma;
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7. Samenstellen van een brochure en marketingproducten

De volgende organisaties nemen deel aan het project:
- Regio Noord- en Midden-Limburg, Roermond
- Naturpark Schwalm-Nette, Viersen
- IVN Consulentschap Limburg, Roermond
- Staatsbosbeheer regio Limburg/Oost-Brabant, Roermond
- CNME Regio Venlo, Venlo
- Grenspark Maas-Swalm-Nette, Roermond

Binnen de deelprojecten wordt in projectgroepen grensoverschrijdend samengewerkt, waarbij 
een organisatie de trekker van elk deelproject is.
De Regio Noord- en Midden-Limburg organiseert als projectaanvrager de financiële 
afwikkeling, het Grenspark Maas-Swalm-Nette draagt zorg voor de inhoudelijke coördinatie.   
Aan het project wordt naast de financiering door de Euregio en de cofinanciering door het 
Land NRW en de provincie Limburg financieel bijgedragen door het Naturpark Schwalm-
Nette, de Regio Noord- en Midden-Limburg, Staatsbosbeheer en de aan het Openbaar 
Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette deelnemende Nederlandse 
gemeenten. In totaal zijn voor de verschillende deelprojecten tijdens de projectperiode van 
2002 tot eind 2007 financiële middelen ter hoogte van 815.000 Euro ter beschikking gesteld.

8 Overige initiatieven en overleg

Interreg III-Projekt Groene Band 
Het INTERREG IIIA-Project ûActie Groene Band“ is een project van Natuurmonumenten in 
Nederland en de Naturschutzbund NRW en gesubsidieerd door de Euregio Rhein-Waal, het 
Land NRW en de provincie Limburg. Doel van het project is langs de Nederlands-Duitse 
grens van Enschede/Gronau tot Aken/Vaals op basis van bestaande projecten, plannen en 
visies, geschikte gebieden te vinden voor het realiseren van grootschalige ecologische 
verbindingen en het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen. 

Het ambtsgebied van het Grenspark valt binnen de Regio 3 Viersen/Kleve/Noord-en Midden-
Limburg van dit project. Op verzoek van de organisatoren van dit project leidde de secretaris 
van het Grenspark de twee Duits-Nederlandse bijeenkomsten van de Regio-groepen die in 
2002 plaatsvonden. Voorafgaande aan de 2e vergadering die in het GroenHuis plaatsvond 
werd door het secretariaat in samenwerking met Staatsbosbeheer een excursie naar het 
natuurgebied Lüsekamp en het Nationaalpark Meinweg georganiseerd.

Deelname overlegstructuren
De medewerkers van het secretariaat nemen op verzoek van de Stichting Ons WCL deel aan 
de vergaderingen van de themagroepen Recreatie en Toerisme en Landschap, Natuur en 
Water. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie gegarandeerd, dubbelwerk voorkomen 
en kunnen kansen voor grensoverschrijdende projecten beoordeeld worden.

Werkgroep Maas-Swalm-Nette te Venlo
Op 30 november werd in Venlo een workshop georganiseerd met het doel om Nederlandse en 
Duitse vertegenwoordigers van de ambtelijke en particuliere natuurbescherming bij elkaar te 
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brengen om over grensoverschrijdende projecten m.b.t. natuur en landschap in het natuurpark 
van gedachten te wisselen. 

Doel is het formuleren van concrete maatregelen, die op kortere of langere termijn 
grensoverschrijdend samengevoegd zouden kunnen worden t.b.v. subsidieaanvragen. Verder 
was het doel zich wederzijds over lopende en geplande projecten te informeren. De 
voorstellen zullen samen met verdere voorstellen die in afzonderlijke gesprekken met de 
gemeentes naar voren komen worden beoordeeld.

Roermond 
17.02.2003


