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Mario Jetten projectleider gebiedsontwikkeling bij
Van Nieuwpoort (rechts) in gesprek met Freek Busschers

van TNO afdeling Geologische Dienst

In groeve Belfeld wordt gewerkt aan het toekomstige eindbeeld. Hierbij staat het herontwikkelen 

van de groeve naar een natuurgebied met ruimte voor biodiversiteit en verantwoord genieten van 

de natuur centraal.Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling zet bij al haar projecten de MeerWaarde 

Methode in om gebieden met meerwaarde te ontwikkelen. Wat kenmerkend is aan deze metho-

de is het oog hebben voor mens, dier en natuur en het proactief meedenken over creatieve oplos-

singen voor nu en in de toekomst.
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Mario Jetten is werkzaam als gebieds-
ontwikkelaar bij Van Nieuwpoort Ge-
biedsontwikkeling. Dagelijks is hij bezig 
met diverse zaken zoals projectvergun-
ningen, het uitzetten van eenvoudige on-
derzoeken en het opzetten van plannen 
en projecten op hoofdlijnen. Daarnaast 
verkent hij kansen bij nieuwe en be-
staande projecten. Deze kansen werkt 
hij uit en hij brengt samenwerkingen tot 
stand met andere stakeholders. Verder 
is hij betrokken bij nieuwe initiatieven 
van samenwerkingsverbanden zoals

Mario Jetten gebiedsontwikkelaar
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Peter Siemes is al 30 jaar werkzaam 
bij Van Nieuwpoort. Inmiddels heeft hij 
de leiding over de groeves en projecten 
Belfeld, Leuth, Wachtendonk, Bleickshof 
en Weeze. Daarnaast is hij projectleider 
en onderdeel van het team van Gebieds-
ontwikkeling. Zijn rol is de verbinding 
maken tussen de dagelijkse productie 
en gebiedsontwikkelingsactiviteiten 
zoals natuurontwikkeling, recreatie en 
gastheerschap tijdens evenementen. 
Peter over zijn werk: “Ik ben vooral bezig 

met kijken waar de mogelijkheden en 
kansen liggen voor bestaande en nieu-
we projecten. Het is deels vergunningen 
regelen en deels je sociale netwerk 
onderhouden. Gesprekken voeren met 
onder andere grondbezitters, gemeen-
ten en omwonenden horen daar alle-
maal bij.” Het werken met omwonenden 
is belangrijk en essentieel om projecten 
goed te kunnen doen. Voor ieder project 
in ontwikkeling is het belangrijk dat de 
omgeving van begin af aan betrokken 
wordt bij het project. Van Nieuwpoort 
Gebiedsontwikkeling overlegt regelma-
tig met gemeenten, omwonenden en 
andere lokale partijen. Peter geeft aan: 
"We luisteren met aandacht en creëren 
lokaal draagvlak voor het project. Daar-
naast kijken we ook naar gezamenlijke 
oplossingen die het plan verbeteren 
zodat het aansluit bij wat er daadwer-
kelijk nodig is. Ook op politiek niveau 
kan je dan veel makkelijker een plan 
presenteren en draagvlak krijgen om-
dat je er samen met de omgeving over 
hebt nagedacht. Je laat hiermee zien 
dat je gebieden ontwikkelt met meer-
waarde. Dat is een van onze sterkste 
kanten, deze manier van werken die we 
inzetten voor onze projecten. We zijn 
een van de weinige bedrijven die het op 
deze manier aanpakken. We bekijken 
de herinrichting tot in detail en passen 
dit aan naar wat er mogelijk is en wat 
de wensen zijn van de omgeving. Dit 
doen we in samenwerking met andere 
partijen zoals Staatsbosbeheer en de 
vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas. 
Als we dan een oehoe of andere dier-
soorten tegenkomen dan overleggen 
we van tevoren zodat de dieren op een 
respectvolle manier worden behandeld 
en kunnen leven in het project."

Peter Siemes bedrijfsleider groeves en 
gebiedsontwikkelaar

Maasgrind in Nederland en Steengoed 
in België. Mario over zijn werk: “Mijn 
werk is heel divers. Eigenlijk ben ik altijd 
al werkzaam geweest binnen gebieds-
ontwikkeling. Eerst als tekenaar/bestek-
schrijver en later als projectleider voor 
onder andere woningbouwlocaties in 
's- Hertogenbosch en bedrijventerreinen 
in Midden-Limburg. Gebiedsontwikke-
ling gaat over het samenbrengen van 
verschillende belangen. Het is geven en 
nemen. We stappen in een project en 
we weten niet altijd de uitkomst. Men-
sen maken altijd kennis met onze visie 
en werkwijze en dat is heel waardevol.” 
Bij groeve Belfeld wordt er nauw samen-
gewerkt met Staatsbosbeheer, gemeen-
te Venlo, provincie Limburg en de direc-
te omgeving zoals een ecoloog en een 
vogelwerkgroep. Ook wordt er ruimte 
geboden voor wetenschappelijk onder-
zoek door TNO naar de ondergrond van 
de groeve en een jaarlijkse scholensur-
vival. Zorgvuldige en duurzame winning 
van bouwgrondstoffen en het welzijn 
van mens en dier is hierbij belangrijk.
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Mario Jetten samen met Freek Busschers in de groeve. Freek geeft uitleg
over de grondlagen en het ontstaan ervan
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We nemen je graag mee in onze wereld. Ontdek de verbindingen die we dagelijks maken met 

allerlei mensen uit ons netwerk. Leer meer over wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze in contact

met ons zijn gekomen en wat voor samenwerking we hebben.

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

54

Joep Pijnenburg is al 33 jaar werkzaam 
in diverse groeves op het Hoogterras. 
In groeve Belfeld is hij machinist/voor-
man en zet hij zich dagelijks in voor de 
productie en levering van bouwgrond-
stoffen, kwaliteitsborging en voert hij 
preventief onderhoud uit. Samen met 
bedrijfsleider Peter Siemes en gebieds-
ontwikkelaar Mario Jetten werkt hij toe 
naar de oplevering van het terrein om 
het gebied zo goed mogelijk achter te 
laten.

Joep licht toe: “Het mooie aan mijn werk 
is dat ik ook op ecologisch vlak veel 
samenwerk. Waarbij er ruimte ontstaat 
voor nieuwe soorten. Denk hierbij aan 
de oeverzwaluw of de oehoe. Dit kan 
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Maak kennis met 
Joep

alleen ontstaan als mens en natuur 
samenwerken. Zo zijn de lokale vogel-
werkgroep en adviseur betrokken bij de 
monitoring van de flora en fauna in de 
groeve. Onze deur staat altijd open voor 
omwonenden en geïnteresseerden.
Dit houdt ons als medewerkers scherp 
en de mensen rondom het terrein ver-
bonden.”

Een lokale variant van The Passion heeft zich jaren geleden
afgespeeld in de groeve Belfeld. De groeve was het perfecte decor voor

deze unieke Bijbelse opvoering

Joep Pijnenburg voorman Belfeld
Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
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Freek Busschers werkt als geoloog bij 
de Geologische Dienst Nederland, on-
derdeel van TNO. De Geologische Dienst 
brengt de ondergrond van Nederland in 
kaart, hoofdzakelijk in opdracht van de 
Rijksoverheid. Een onderdeel daarvan 
is dat ze onderzoek doen naar de on-
dergrond en de ontstaanswijze ervan. 
Zowel in het landelijk gebied oftewel 
onshore als offshore op de Noordzee. 
De Geologische Dienst maakt al sinds 
de jaren '60 systematisch kaarten en 
doorsnedes. Sinds begin 2000 maken 

ze ook digitaal driedimensionale
modellen. Voor Van Nieuwpoort
Gebiedsontwikkeling heeft Busschers 
ook de ondergrond van de groeve
Belfeld geanalyseerd.

De aanleiding voor het onderzoek in 
Belfeld was om te kijken welk geolo-
gisch materiaal er in de grond zat. Van 
Nieuwpoort had deze informatie nodig 
ter vergelijking met materiaal uit een 
andere groeve. Als duidelijk werd dat het 
hetzelfde materiaal was, dan kon
Van Nieuwpoort dit grofzandig mate-

riaal zonder enige problemen mengen 
met het materiaal uit de andere groe-
ve voor op maat gemaakte recepten 
voor klanten. Bij het onderzoek was het 
dus van belang dat de sedimenten die 
zichtbaar in de groeves waren dezelfde 
zanden bevatten. Busschers legt uit: “Ik 
heb naar de sedimenten gekeken en een 
overzicht gemaakt van de groeves door 
middel van een figuur. Ik heb de zand- en 
kleipakketten vergeleken van beide groe-
ves en de conclusie was dat beide zand-
pakketten uit dezelfde geologische laag 
afkomstig zijn.”

Busschers legt verder uit: "Bij groeve 
Belfeld zie je een aantal zandlagen op 
elkaar liggen met bepaalde eigenschap-
pen die overeenkomen. Je ziet een 
tweedeling waarbij de bovenste tien
meter een grof zandpakket heeft met 
daaronder een kleipakket. Beide lagen 
bestaan uit zanden en kleien die zijn 
afgezet door de voorloper van de Rijn. 
Dit is bij beide groeves het geval.”

De Rijn lag destijds op een hele andere 
plek dan nu en stroomde ruwweg via 
Monchen Gladbach en Venlo naar het 
noordwesten. De Rijn had ook een ande-
re samenstelling en dat zie je terug in de 
zand en klei van de groeves. De zanden 
zijn afgezet in de oude riviergeulen van 
de Rijn. Het zand is afgeschuurd van de 
Alpen en Eifel en door de stroming van 
het water meegevoerd en uiteindelijk als 
zand in de Rijn blijven liggen.

Een interview met Freek Busschers 
van TNO - Geologische Dienst Nederland

Busschers licht toe: "Om de leeftijd van 
de zanden en kleien preciezer te kunnen 
bepalen is er gekeken naar boompollen, 
kiezen van kleine zoogdieren (woelmui-
zen) en naar magnetische eigenschap-
pen in de omgeving van de groeve. Uit 
onderzoek is gebleken dat de klei-
lagen ongeveer 2,3 miljoen jaar geleden 
zijn afgezet. Dit is iets ouder dan voor-
heen werd gedacht."

Busschers hierover: "In zowel groeve 
Belfeld als de groeve die gebruikt is om 
het materiaal te vergelijken zijn we tot 
de conclusie gekomen dat de zanden en 
kleien even oud zijn. Die ouderdom op 
zich is niet heel bijzonder. Het bijzonde-
re eraan is wel dat je fysiek in de groe-
ves kan staan en dat je die sedimenten 
op ooghoogte kunt bekijken. De zanden 
en kleien liggen heel dicht onder de op-
pervlakte en daarom kunnen ze speci-
fiek op die plek verantwoord gewonnen 
worden.” 

De kleisoort uit de groeve Belfeld wordt 
al sinds de Romeinse tijd en de Middel- 
eeuwen uit de grond gehaald in de 
omgeving (Tegelen: Tegula). De klei 
werd in die tijd gebruikt om dakpannen 
en aardewerk van te maken. In de 19e 
eeuw maakten ze van de Belfeldse klei 
dakpannen en bakstenen. Nu is het een 
groeve waar zand en klei wordt gewon-
nen voor verschillende doeleinden met 
een daaromheen herontwikkeld natuur-
gebied. 

“Bij de Geologische Dienst karteren wij 
de ondergrond van Nederland en willen 
we bijvoorbeeld weten waar het zand 
en klei zit, hoe oud het is en waar zich 
breuklijnen in de ondergrond bevinden. 
Hiervoor maken wij driedimensionale 
modellen en dat doen we aan de hand 
van grondboringen. We hebben een 
dataset van heel veel boringen door 
heel Nederland en die brengen we door 
verschillende computertechnieken bij 
elkaar. Zo krijgen we een driedimensio-
naal beeld van de ondergrond in
Nederland. Het unieke van een groeve 
is dat je direct heel veel inzichten krijgt 
in hoe de grondlagen zijn opgebouwd", 
concludeert Busschers.

Ondergrond van
Nederland onderzoeken

Onderzoek in groeve

Rijnreis
van materiaal

Zand- en kleipakketten

2,3 miljoen
jaar oud

Voeten in het zand

Geschiedenis van
groeve Belfeld

Grondlaag in kaart
brengen

Op de websites dinoloket.nl 
en broloket.nl kun je een over-
zicht bekijken van alle grond-
boringen die tot nu toe zijn 
gedaan. En daar vind je alle 
modellen die van de
ondergrond van heel
Nederland gemaakt zijn.

Onder de grond kijken met TNO

zand

klei
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recreatie te dicht bij de wand komt want 
daar broedt de oeverzwaluw populatie. 
Om die reden hebben we geadviseerd 
om de bestaande draadafrastering aan 
de achterkant van de steile wand te be-
houden zodat men niet bij de bovenkant 
van de wand kan komen waar de vogels 
aan het broeden zijn.Toeristen kunnen 
dan alsnog wel op een afstand de broe-
dende vogels bekijken met een verrekij-
ker zonder de vogels te verstoren.” 

In Nederland zijn er niet veel plekken 
met natuurlijke zandwanden. Het is dus 
belangrijk dat dat in tact wordt gehou-
den. En het gaat niet alleen om de oe-
verzwaluw maar ook andere vogels die 
zich nestelen in de steile zandwanden. 
De vogelwerkgroep geeft aan: "In een 
nabije zandgroeve zit onder andere de 
Bijeneter, dat is een hele bijzondere vo-
gel die de laatste jaren weer vanuit het 
zuiden in opkomst is. De zandwanden 
zijn dus een win-win situatie voor veel 
meer vogelsoorten.”
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Vogelwerk-
groep Tösse
Bös en Maas

De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas 
houdt zich bezig met het beheer en 
onderzoek van vogelsoorten. Het werk-
gebied begint aan de oostkant van de 
Maas tussen Venlo en Roermond en 
loopt tot aan de grens met Duitsland. 
Ze zetten zich in voor de bescherming 
van vogels, doen onderzoek met tellin-
gen en adviseren overheden, bedrijven 
en particulieren bij herinrichtingen van 
landschappen en bomenkap. De vogel-
werkgroep beheert ruim 650 nestkasten 
met eigen werkgroepen. Elk seizoen 
bespreken ze de broedresultaten met 
andere werkgroepen en relevante orga-
nisaties. Ook doen ze aan voorlichting 
en educatie door middel van begeleide 
wandelingen, lezingen en cursussen. Ze 
hebben nauw contact met Vogelwacht 
Limburg, Sovon Vogelonderzoek Neder-
land en gemeenten.

Groeve Belfeld wordt in 2026 overge-
dragen aan Staatsbosbeheer. Na 2026 
wordt de groeve opengesteld voor pu-
bliek en is er ook toerisme mogelijk. Nu 
is het nog een afgesloten terrein waar 
werkzaamheden plaatsvinden. De
vogelwerkgroep hierover: “Wij hebben 
samen met Van Nieuwpoort overlegd en 

nagedacht hoe het terrein in de groe-
ve het best ingericht kan worden in de 
toekomst. Zodanig dat ook na 2026 het 
landschap en het toerisme daar goed 
mee gediend is. Daarnaast houden we 
de vogels in het gebied nauwlettend in 
de gaten met het idee dat er zo weinig 
mogelijk verstoring optreedt.”

Het gebied dat direct naast de groeve 
Belfeld ligt is voor toerisme toegankelijk 
en daar worden de oeverzwaluwen ern-
stig verstoord. De vogelwerkgroep legt 
uit: "Wij willen de groeve Belfeld geza-
menlijk zodanig inrichten dat toerisme 

in harmonie samengaat met de natuur. 
Dat is waar wij ons sterk voor maken.” 
Op dit moment doet Tösse Bös en Maas 
tellingen van vogels om een beeld te 
krijgen van welke soorten er aanwezig 
zijn maar ook om te kijken waar de 
vogels mogelijk verstoord worden. In 
het gebied zit de oeverzwaluw maar 
ook een oehoe koppel. De vogelwerk-
groep licht toe: “De oehoe is de grootste 
uilachtige die we in Nederland kennen 
en is vrij zeldzaam. De oehoe zit in de 
buurt van de groeve en is daar actief aan 
het broeden. We maken ons graag sterk 
voor de oehoe zodat deze vogelsoort in 
zijn natuurlijke habitat kan blijven.”

Gevleugelde passie voor vogels

De vogelwerkgroep vertelt: “Aan de hand 
van tellingen van onder ander de oever-
zwaluwen, brengen we in kaart welke 
vogelsoorten er in het gebied aanwezig 
zijn. Die tellingen worden doorgegeven 
aan de Sovon, een landelijke instelling 
die zich bezighoudt met het tellen van 
vogels in Nederland. Zij delen de ge-
gevens van de vogeltellingen ook met 
andere landen. Zo krijgen we een totaal-
beeld van heel West-Europa en hoe het 
nu staat met de vogelstand.”

De vogelwerkgroep vervolgt: “Van 
Nieuwpoort gaat de groeve herinrichten 
om het landschap vrij te geven na 2026. 
In de groeve is een grote steile wand 
van circa 15 meter die 300 à 400 meter 
breed is. Het plan is om aan de overkant 
van de wand water te creëren en 150 
meter van de wand af een fietspad aan 
te leggen. Nu is het allemaal afgeschei-
den maar na 2026 wordt dat helemaal 
open en is het gebied toegankelijk voor 
recreatie. Echter willen we niet dat de 

“Wij doen veel meer dan alleen beheer 
en onderzoek naar vogelsoorten. In 
de omgeving van ons clubgebouw zijn 
we een natuurvriendelijke tuin aan het 
aanleggen. Met de aanplant van wilde 
bloemen willen we de insectenstand op 
een hoger niveau krijgen. Je ziet steeds 
meer dat bedrijventerreinen heel strak 
zijn ingericht. Wij willen naar een land-
schap toe waarin flora en fauna zo goed 
mogelijk gedijen. Als de insecten, bijen 
en muizen goed vertegenwoordigd zijn 
dan gaat het met de vogels ook goed. 
Verder hebben we naast het maken van 
vogelnestkasten en onderhoudswerk 
een roofvogelwerkgroep die zich spe-
ciaal voor de uilen en de torenvalk inzet. 
Wij zijn dus een vogelwerkgroep die op 
veel meer gebieden actief is".

Voor meer informatie over de vogel-
werkgroep Tösse Bös en Maas kan je
de website bezoeken:
www.tossebosenmaas.nl

Toerisme en natuur in 
harmonie

Wanden zijn win-win
situatie voor vogels

Natuurlijke herinrichting

Tellingen

Groeve Belfeld in de
toekomst

Meer dan vogels alleen

Jo Claessen (penningmeester) en Ger Niesen (bestuurslid) met de vogelwerkgroep nestkast

De werkgroep is gevestigd in het voormalige treinstation van Belfeld
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Zwemmen is een onderdeel van de Survival

Circa 1500 leerlingen en ouders uit de 
gemeenten Peel en Maas, Venlo en 
Beesel bezoeken de groeve Belfeld om 
hun grenzen te verleggen tijdens de 
jaarlijkse EuroParcs Scholen Survival. 
Een spectaculaire outdoor mud run 
georganiseerd voor kinderen uit groep 
acht compleet met wandel- en moun-
tainbikeroutes en opdrachten.

Geert Hovens is coördinator bij Euro-
Parcs Scholen Survival en heeft in zijn 
carrière altijd de focus gelegd op sport 
en sportbegeleiding. Inmiddels is hij 
gepensioneerd maar nog altijd actief 
binnen de kerngroep van de Survival. 
Hovens vertelt: “Het doel van het evene-
ment is om groep acht kinderen, die de 
basisschool bijna verlaten, een unieke 
ervaring mee te geven. Ze zijn dicht-
bij de natuur en werken samen in een 
uitdagende omgeving.” Hovens licht toe: 
“We zijn er 30 jaar geleden mee begon-
nen toen ik gym consulent was voor de 
gemeente Peel en Maas. We hebben de 
18 basisscholen uit diezelfde gemeen-
te toen uitgenodigd om mee te doen 
met de EuroParcs Scholen Survival. 
Tegenwoordig doen er 37 scholen mee 
en komen er rond de 1150 leerlingen 
en met de ouders erbij kom je op ruim 
1500 mensen die de groeve bezoeken in 
4 weken tijd verspreid over 18 dagen.”

Inmiddels is het 2022 en staat er een or-
ganisatie die bestaat uit een kerngroep 
en de voorzitter Ronald van den Berg. 
Van den Berg is, net als Hovens vroeger, 
ook gym consulent bij de gemeente 
Peel en Maas. Tegenwoordig zijn de dra-
gers van het evenement de gemeenten 

Peel en Maas, Venlo en Beesel. Zij finan-
cieren en faciliteren mankracht zoals 
gymleraren. Bij EuroParcs Maasduinen, 
dat op korte afstand van de groeve ligt, 
starten de kinderen met de mountain-
bike route en opdrachten. Daarnaast 
kunnen ze kosteloos gebruik maken van 
de animatieruimte.

Hovens vertelt: “Met Joep, de voorman 
van de groeve, heb ik inmiddels een 
jarenlange samenwerking opgebouwd. 
We kennen elkaar goed en ik meld me 
wekelijks bij hem tijdens het evenement. 
Het evenement vindt plaats aan de 
zuidkant van de groeve. Oude machines 
zijn daar onderdeel van het decor van 
de route geworden. We hebben samen 
extra gelet op de veiligheid van het 
evenement en waar nodig helpt Joep 
ons om de route goed in te richten door 
bijvoorbeeld zand te verplaatsen.”

Hovens legt uit: “In de oude zandberg 
van de groeve hebben we een route 
gemaakt en we bouwen er een doolhof 
met 250 pallets. De pallets worden door 
onder andere Karwei en Fontys beschik-
baar gesteld. Gemeente Venlo haalt ze 

voor ons op en brengt ze naar de groe-
ve. Zodra het Sint Maartensfeest start 
worden er ook traditiegewijs grote vuren 
gemaakt. Voor deze vuren kunnen ze de 
pallets goed gebruiken en de Sint Maar-
tens feestorganisatie komt de pallets na 
afloop van ons evenement weer opha-
len. Zo zorgen we er samen voor dat 
de materialen van het evenement duur-
zaam en lokaal worden hergebruikt.”

De steilrand van de groeve vertegen-
woordigt het hoogteverschil in het 
Maasdal en is ontstaan uit oude oevers 
van miljoenen jaren geleden. De steil-
rand is op sommige plaatsen wel 60m 
hoog. De groeve schuift steeds verder 
op richting Tegelen. De groeve is be-
gonnen daar waar nu de camping ligt. 
Hovens concludeert: "Wij zitten in het 
meest zuidelijke puntje van de groeve 
waar geen activiteiten meer plaatsvin-
den. Het evenement wordt buiten het 
vogelbroedseizoen georganiseerd en uit 
de buurt van kwetsbare natuur. Dit alles 
maakt dat deze locatie perfect is voor 
de wandel- en mountainbikeroutes van 
EuroParcs Scholen Survival.”

In gesprek met
Geert Hovens over
EuroParcs Scholen 
Survival

Grenzen verleggen bij scholen Survival

Ontstaan van de
survival

Organisatie steeds 
meer uitgebreid

Samenwerking met
Van Nieuwpoort

Lokale samenwerking

Groeve is de perfecte
locatie

1500
leerlingen 
door
de
modder
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Goed beheer en
toezicht houden
In gesprek met Staatsbosbeheer en 
Gemeente Venlo

“Van Nieuwpoort stelt zich ook heel 
constructief op als er ideeën zijn of als 
er zaken gedaan moeten worden en dat 
werkt heel fijn. De machines die zij ge-
bruiken, werken een stuk sneller bij het 
aanbrengen van klei en het herinrichten 
van het gebied. We hebben vorig jaar 

Meer ruimte voor dieren 
en planten

Samenwerking
in beheer

De nesten van de zwaluwen

De plas met steilwand op de achtergrond waar zwaluwen broedenen makkelijk verstoord
kunnen worden door ongewenste recreatie
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Robbert Ouwerkerk was tot voor kort 
boswachter. Tegenwoordig voert hij 
taken uit voor de gehele Provincie Lim-
burg. Staatsbosbeheer is beheerder van 
een aantal natuurterreinen in Limburg 
en voert het overheidsbeleid van de 
Provincie en het Rijk uit op de terreinen 
die aan hen zijn toegewezen. Dat houdt 
in:  onderhoudswerk en beheerswerk 
om de gebieden in stand te houden.
Ook doen ze ecologisch onderzoek om 
goed beheer te kunnen voeren. Ouwer-
kerk houdt zelf voor een deel toezicht 
op de terreinen voor de veiligheid en het 
voorkomen van beschadigingen in de 
natuur.

“We zijn voor een deel eigenaar van de 
gronden en van de waterplassen die in 
de groeve Tegelen liggen. In de loop der 
jaren, toen de groeve Tegelen werd in-
gericht en er veel warme zomers waren, 
werden we geconfronteerd met grote 

hoeveelheden recreanten die dat gebied 
ontdekten en een mooi strandje bij het 
water zagen. Een neveneffect van deze 
recreatie was dat er toch wel behoorlijke 
hoeveelheden afval ontstonden", legt 
Ouwerkerk uit. Verpakkingsmateriaal 
van etenswaren en tentjes bleven ach-
ter. Ouwerkerk hierover: “In die warme 
periodes konden we meerdere keren 
per week de oever langs om alles op 
te ruimen. Daarnaast was er ook een 
behoorlijke hoeveelheid auto’s en scoo-
ters die het natuurgebied in reden. Dat 
is volgens de aanwezige bebording niet 
toegestaan maar mensen konden wel 
doorrijden doordat daar wel toegangs-
wegen liggen. Van andere omwonenden 
en natuurliefhebbers kregen we daar 
ook klachten over.” De BOA’s van Staats-
bosbeheer traden op door bekeuringen 
uit te schrijven aan auto’s die daar re-
den. Waarbij niet alleen een bon werd 
uitgeschreven maar ook uitgelegd werd 
waarom het belangrijk is om de natuur 
in stand te houden en er op verantwoor-
de manier gebruik van te maken.

Tegengaan van 
ongewenste (zwem)
recreatie

Van Nieuwpoort heeft gewerkt aan de 
oever van het strandje om het minder 
toegankelijk te maken voor recreanten 
door meer kleimateriaal aan te bren-
gen. Zo groeit ook meer riet, struiken en 
bomen waardoor mensen het eerder als 
natuur herkennen en de dieren en plan-
ten meer ruimte krijgen.

Niet alleen Staatsbosbeheer maar ook 
de Gemeente Venlo is nauw betrokken 
bij deze samenwerking. Jos Reinders 
is rayonleider in Venlo-Zuid. Reinders 
licht toe wat de rol van de gemeente 
Venlo precies inhoudt. "De toegangs-
wegen naar de plas toe zijn eigendom 
van de gemeente. De rol vanuit de ge-
meente ligt dus bij het toegankelijk of 
ontoegankelijk maken van de wegen 

Rol van Gemeente Venlo

Herinrichting altijd al 
het doel geweest

Het water in de groeve Tegelen is ont-
staan doordat er zand en klei is afge-
graven. Door het afgraven van het zand 
komt het grondwater aan de oppervlak-
te. Ouwerkerk hierover: “Voor de natuur 
is dat prima en dat past helemaal in ons 
idee dat amfibieën, watervogels en al-
lerlei dieren zich daar kunnen vestigen. 
Uiteindelijk hangt het ook weer samen 
met de vergunning die Van Nieuwpoort 
heeft van de Provincie want het moet 
weer als natuur opgeleverd worden. Een 
recreatieplas is niet hetzelfde als natuur, 
dat geeft teveel verstoring. Zeker in een 
kwetsbare periode in de zomer als er 
veel vogels aan het broeden zijn, dan 
hebben ze zoveel mogelijk rust nodig.”

naar de plas toe om (zwem)recreatie 
te ontmoedigen. Daarom hebben we 
besloten om te kijken hoe we de focus 
konden verleggen van afval en handha-
vingsproblemen naar het zoveel mo-
gelijk afsluiten van de toegangswegen 
naar de plas toe." Je kunt echter niet 
alle wegen afsluiten. Er moet altijd een 
weg open blijven voor de veiligheid in 
verband met ambulance, brandweer en 

dergelijke. Gemeente Venlo heeft ervoor 
gekozen om de belangrijkste wegen af 
te sluiten en Staatsbosbeheer heeft de 
slagbomen geleverd. Van Nieuwpoort 
heeft aan de oever klei naar boven 
gehaald zodat het niet als een strand 
beschouwd kan worden. Het resultaat 
is dat de ongewenste recreatie enorm is 
teruggedrongen.

een aantal meetings gehad en tussen-
tijds houden we ook contact om elkaar 
op de hoogte te houden. Als er in de 
groeve zaken niet kloppen of mensen 
komen onbevoegd de groeve Belfeld 
binnen dan zijn wij als Staatsbosbeheer 
ook in de gelegenheid om op te treden. 
Door ook aanwezig te zijn met herken-
bare auto’s werkt het toch ook wel weer 
preventief als het gaat om handhaving 
en beheer”, aldus Ouwerkerk.

Partijen kunnen dus samen zowel in de 
inrichting als in het beheer van het ge-
bied ervoor zorgen dat het demotiveert 
om er te gaan zwemmen. Handhaving 
is hierbij altijd de laatste stap van een 
hele keten die uitgevoerd kan worden 
om problemen te voorkomen.

Samenwerking met 
andere partijen
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Met onze
MeerWaarde
Methode
krijg je méér
voor elkaar

1) Kennis en ervaring komen
samen aan één tafel

2) Heldere planregie zorgt voor
een vlotter planproces

3) Duurzaam verbinden en
ontwikkelen

4) Waardevolle projectkennis
en een groot netwerk

5) Win-win voor alle
deelnemers

fundament voor gebiedsontwikkeling

Nu meer dan ooit is het belangrijk dat heldere communicatie, 

samenwerken en innoveren centraal staan bij gebiedsontwik-

keling. Vanaf planvorming tot aan de vergunning zijn we zelf 

betrokken bij het proces en betrekken we anderen om zo ge-

bieden met meerwaarde te ontwikkelen. Met de MeerWaarde 

Methode  zorgen we ervoor dat mens, dier en natuur in har-

monie kunnen samenleven en zelfs elkaar versterken.

Zo doen en krijgen we samen meer voor elkaar. Neem con-

tact met ons op om kennis te maken met de MeerWaarde 

Methode  en ontdek hoe het jou en je project verder brengt.
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