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Innovatieve marketing van de cultuurgeschiedenis van  

Grenspark Maas-Swalm-Nette 
 

1 Cultuurgeschiedenis en moderne media   2 Natuurtheater 
3 Kwaliteitsimpuls cultuurhistorische elementen 4 Marketing en communicatie 
 
 
1 Cultuurgeschiedenis en moderne media; app 
De presentatie van de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis 
en de multimediale technische uitwerking in de app is Europees 
aanbesteed. 
Uit 18 aanbiedingen kreeg het consortium Folkersma Routing and 
Sign, Di Colore en IZA Software als beste aanbieder de opdracht. 
De opdrachtnemer werkt intussen nauw samen met de leden van 
de werkgroep inventarisatie en de projectleiding aan de eerste 
opzet voor de ontwikkeling van de applicatie.  
De rechts weergegeven matrix vormt de basis van de app. 
Afhankelijk van de persoonlijke wens kunnen bezoekers in de 
toekomst via deze matrix van thema’s tussen de Points of Interest 
(POI’s) bewegen. Daarbij worden ze door hun meegevoerde 
medium geïnformeerd. 
 
 

Inventarisatie cultuurhistorische elementen 
De Nederlands-Duitse werkgroep inventarisatie (IKL, BSKS, Naturschutzstation 
Wildenrath en LVR) hebben de afgelopen maanden in de grensregio meer dan 
2000 cultuurhistorische elementen en monumenten geïnventariseerd. In 
samenwerking met de projectleiding van Di Colore is daaruit een eerste keuze 
van ca. 220 POI’s gemaakt die voor nadere uitwerking van de 
cultuurhistorische samenhangen en mediale uitwerking in aanmerking 
komen. De komende tijd zal Di Colore gebiedsdeskundigen (heem- en 
geschiedkundigen) en vertegenwoordigers van de projectpartners ook hierbij 

              betrekken.  
 
2 Natuurtheater 
Op 22 oktober is de Workshop Natuurtheater gestart. Tot nu hebben drie 
weekeinden tweedaagse bijeenkomsten in de Bergfried in Wassenberg, in 
nationaal park De Meinweg en bij de meren van Krickenbeck in Nettetal 
plaatsgevonden. 17 deelnemers (6 D, 11 NL) worden tot juni 2017 onder leiding 
van theaterregisseuse Marianne Hermans uit Nijmegen opgeleid als 
natuurtheatergids. Projectleider is André Claassen van Landsmid uit Beuningen, 
die ook de inhoud van de opleiding heeft ontworpen.  
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Maatregel  doolhof kasteeltuin  Arcen 
Foto: Stichting Limburgs Landschap 

3 Buitenmaatregels: Kwaliteitsimpuls cultuurhistorische elementen 
Venlo: In Venlo zijn 5 kleine buitenprojecten gepland. Met de uitvoering van 
de maatregel doolhof in de kasteeltuinen in Arcen is begonnen. Als eerste is 
de dichtgegroeide doolhof weer vrijgemaakt. De planningen van de 
maatregels oude stadsmuur „de Luif”, smalspoortunnels Tegelen, Engerbach 
in het historisch stadscentrum Tegelen en de bron bij de Kapel van Genooi zijn 
dit jaar opgepakt. 
Beesel: binnen het deelproject Beesel Draekedörp werden meerdere 
maatregels uitgevoerd. Op het plein in het centrum van Beesel werd door de 
kunstenares Leonne van Deuzen een kunstwerk met het thema draak 
gerealiseerd. De legende van Joris en de draak werd op zeer spannende 
manier weer tot leven gewekt tijdens de 6 openluchtvoorstellingen in augustus 
2016. Meer dan 15.000 bezoekers hebben de voorstellingen bezocht. 
Roermond: De bestekken voor de aanbesteding begin 2017 van de 

maatregelen Kasteel Ouborgh in het Swalmdal zijn klaar. 
Roerdalen: Een van de geplande maatregels werd reeds uitgevoerd. De andere maatregels bevinden zich thans in 
voorbereiding.  
Wassenberg: De verbetering van de toegang van kasteel Bergfried voor mensen met een lichamelijke beperking zijn 
openbaar aanbesteed en de opdracht is gegund. De uitvoering van de werkzaamheden voor de montage van de 
buitenliften is in gang. Ook is met de montage van een liftinstallatie voor de ingang gestart. De lift van het 
parkeerterrein bij het hotel naar de Bergfried wordt begin 2017 gebouwd. 
Wegberg: De planning van de maatregels voor herstel van de Motte Aldeberg wordt momenteel met de 
monumentenzorg besproken. De aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden wordt thans voorbereid. 
Brüggen: Voor de maatregels voor de toegankelijkheid van de kazematten in het stadscentrum is een gedetailleerde 
planning voorbereid. 
Wachtendonk: De opdracht voor de realisatie van het Cultuurbelevenispad Noord wordt op dit moment uitgevoerd. 
De werkzaamheden zullen voorjaar 2017 worden afgesloten. 
 
De uitvoering van de buitenmaatregels verloopt over het algemeen iets langzamer dan gepland. In 2017 is dan ook 
een extra inzet nodig om de voorgenomen projectplanning te halen.  
 
 
4 Marketing en communicatie 
De leden van de werkgroep marketing en communicatie, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Marketinggesellschaft Mönchengladbach, 
Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, VVV Midden 
Limburg en Leisure Port, zijn meerdere keren bijeengeweest om te 
overleggen over de marketing van de te realiseren producten app en 
natuurtheater.  
Deze bevinden zich nog aan het begin van de ontwikkeling, zodat het 
zwaartepunt van de marketing het jaar 2018 is. In 2017 zullen de 
voorbereidingen daartoe opgepakt worden o.a. door de realisatie van 
teasers, om daarmee het komend jaar al voor onze regio reclame te 
maken.  

 
Het project Cultuurgeschiedenis digitaal wordt binnen het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland uitgevoerd. En door de Europese 
Unie, het ministerie WEIMH van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de provincie Limburg en de deelnemende projectpartners gefinancierd.  
 
Projectpartners  

Beesel ˑ Biologische Station Krickenbeck ˑ Brüggen ˑ Echt-Susteren ˑ Grenspark Maas-Swalm-Nette ˑ Heinsberger Tourist Service  
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 

 
  


