
 
ACTUEEL 1:  INTERREG V- A project “Cultuurgeschiedenis digitaal“ 

 
Innovatieve marketing van de cultuurgeschiedenis in het Grenspark Maas-Swalm-Nette 

13.07.2016 
PROJEKTINHOUD 
• presentatie van de cultuurgeschiedenis en cultuurhistorische plaatsen met moderne media  
• kwaliteitsimpuls voor cultuurhistorische elementen 
• marketing en communicatie 
• natuurtheater 
 
Startbijeenkomst 
Het project is op 4 november 2015 definitief goedgekeurd. In februari is 
de werkgroep communicatie begonnen met de voorbereiding van de 
startbijeenkomst. De bijeenkomst is georganiseerd door Leisure Port, de 
Stadt Wassenberg en Grenspark Maas-Swalm-Nette. Op 15 april vond de 
startbijeenkomst plaats in de Bergfried in Wassenberg. Aan deze “Kick 
off” namen vertegenwoordigers van alle projectpartners, subsidiegevers 
en vertegenwoordigers van de pers deel. Tijdens de bijeenkomst werd 
door de projectovereenkomst ondertekend. Er namen 60 personen deel. 
 
 
 

Inventarisatie cultuurhistorische elementen 
De Duits-Nederlandse werkgroep van de projectpartners Biologische 
Station Krickenbecker Seen, Naturschutzstation Wildenrath, 
Landschaftsverband Rheinland en de Stichting IKL is bezig met de 
inventarisatie van de cultuurhistorische elementen in het projectgebied. 
Uit deze elementen worden dan de voor het project de relevante „Points 
of Interest“ gekozen. Dit is de basis voor de inhoud van de te realiseren 
drietalige app. Na een eerste analyse vindt met de 
heemkundeverenigingen en de projectpartners nadere afstemming plaats 
over de te kiezen POI’s. 

 
 
Cultuurgeschiedenis en app 
In het project wordt de 
gemeenschappelijke cultuur-geschie-
denis inhoudelijke uitgewerkt en op 
een attractieve manier gepresenteerd. 
De inhoud is de basis voor de realisatie 
van de multimediale applicatie voor 
smartphones, tablets, etc., waarmee de 
bezoekers zich dan in het Grenspark 
kunnen informeren en oriënteren.  
Vanaf november 2015 tot juni 2016 werd in nauwe samenwerking met het Inkoopcentrum Zuid de opdracht voor deze 
maatregel Europees aanbesteed. Uiteindelijk hebben 18 bedrijven een offerte ingediend. De offertes werden namens 
de projectpartners op hun kwaliteit beoordeeld door Ulrich Lambertz (Stadt Wegberg), Bart Geurts (Gemeente Venlo), 
Nina Jörgens (Niederrhein Tourismus), Giel Polman (VVV Midden Limburg), Leo Reyrink en Silke Weich (Grenspark 
Maas-Swalm-Nette). De beste offerte werd door Folkersma Routing and Sign uit Marum ingediend. De komende 
dagen zal het contract voor de inhoud en opbouw app met dit bedrijf worden gesloten. 
 



Natuurtheater 
In het project is de scholing van natuurgidsen en toneelspelers gepland, om 
natuur- en wandeltheater evenementen in het Grenspark te kunnen 
aanbieden. Voor de uitvoering van dit deelproject werden verschillende 
offertes opgevraagd. De projectleiding werd gegund aan André Claassen van 
Bureau Landsmit in Beuningen. Intussen zijn de coaches voor de begeleiding 
van de workshops geëngageerd. Ook vindt nu de werving van de kandidaten 
voor de deelname aan de scholing plaats. Daarbij worden actief 
geïnteresseerden uit de theaterwereld en natuur- en landschapsgidsen 

gezocht. Tijdens een eerste workshop zullen de geschikte kandidaten worden „gecast“.  
Info: www.grenspark-msn.nl of hier 
 
Buitenmaatregelen 
Venlo: er is gestart met de uitvoering van de verschillende 
buitenmaatregels. Het deelproject doolhof bij kasteel Arcen is al klaar. 
Beesel: binnen het deelproject Beesel Draekedörp werden meerdere 
maatregels gerealiseerd. Op de markt in Beesel werd o.a. rondom het 
thema draak een kunstwerk van de kunstenares Leonne van Deuzen 
gerealiseerd (-> Foto: P. Aspers). 
Roermond: voor de buitenmaatregel Ouborgh in het dal van de Swalm 
werden eerste detailplannen gemaakt. 
Roerdalen: een eerste deelproject is al gerealiseerd, de overigen zijn in 
voorbereiding.  
Wassenberg: de werkzaamheden ter realisatie van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking zijn 
aanbesteed. Na de beschikking van de opdracht in de zomer zullen de maatregels in het najaar 2016 worden omgezet. 
Wegberg: de geplande maatregels voor de Motte Aldeberg zijn afgestemd met de monumentenwacht. De 
voorbereiding van de aanbesteding staat gepland voor de komende winter. 
Brüggen: ter voorbereiding van de maatregel Kazematten is begonnen met de gedetailleerde planning en afstemming 
met de monumentenwacht. 
Wachtendonk: de voorbereiding van de aanbesteding ter realisatie van het cultuurbelevenispad noord is begonnen. 
 
Marketing en communicatie  
De toeristische organisaties Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, 
Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, VVV Midden 
Limburg en Leisure Port hebben in het kader van het project de volgende 
taken: ontwikkeling van arrangementen, social media communicatie, 
deelname aan beurzen, advertenties in tijdschriften en de productie van 
printmateriaal. Zodra het bedrijf Folkersma met de ontwikkeling van 
„Cultuurgeschiedenis en app“ van start gaat, wordt met de werkgroep 
marketing en communicatie een gezamenlijk mediaplan opgesteld. 

 
Het project Cultuurgeschiedenis digitaal wordt in het kader van het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en mede 
gefinancierd door de Europese Unie, de Provincie Limburg, het Ministerie WEIMH van het Land Nordrhein-Westfalen en de projectpartners. 
 
De projectpartners zijn:  

Beesel ˑ Biologische Station Krickenbeck ˑ Brüggen ˑ Echt-Susteren ˑ Grenspark Maas-Swalm-Nette ˑ Heinsberger Tourist Service ˑ  
Landschaftsverband Rheinland ˑ Leisure Port ˑ Leudal ˑ Maasgouw ˑ Marketing Gesellschaft Mönchengladbach ˑ Naturpark Schwalm-Nette ˑ 

Naturschutzstation Wildenrath ˑ Niederkrüchten ˑ Niederrhein Tourismus ˑ Regionalforstamt Niederrhein ˑ Roerdalen ˑ Roermond ˑ Stichting IKL ˑ 
Venlo ˑ VVV Midden Limburg ˑ Wachtendonk ˑ Wassenberg ˑ Wegberg 

 
 
Voor verdere informatie kijk hier 
 
 
 

 

http://www.grenspark-msn.nl/
https://www.facebook.com/natuurtheatermsn/?fref=ts
http://www.grenspark-msn.nl/Over%20ons/Projecten/Cultuurgeschiedenis-digitaal.html

