
zijn we samen om tafel gegaan om te 
kijken hoe we het gebied zo optimaal 
konden inrichten met als resultaat een 
ander einddoel van de herinrichting, 
rekening houdend met alle belangen en 
bijzondere ontwikkelingen. In gesprek 
gaan met elkaar levert daadwerkelijk 
meerwaarde op, daar is Weeze het be-
wijs van. Mijn focus ligt nu op gebieds-
ontwikkeling en vergunningen zijn een 
groot onderdeel daarvan. Ik heb nu een 
assistent erbij voor het operatio- 
nele stuk van de groeve en ik houd me 
steeds meer bezig met de vergunningen 
van projecten. Wel zorg ik er nog steeds 
voor dat we bij de huidige groeve in 
Weeze meerwaarde achterlaten zodat 
het ook een representatief project van 
Van Nieuwpoort is en blijft.

Ik vind het werken met omwonenden 
belangrijk en essentieel om projecten 
goed te kunnen doen. Voor Bleickshof, 
het project dat nu in ontwikkeling is, is 
het belangrijk dat de omgeving vanaf 
begin af aan betrokken wordt bij het 
project. Dit doen we door bijvoorbeeld 
een open avond te houden waarbij we 
mensen informeren over het project en 
onszelf introduceren. In de buurt van het 
project Bleickshof zit een vakantiepark 
en daar zijn we ook op gesprek geweest. 
We hebben met de dorpsraad gespro-
ken en gevraagd naar hun mening, 

Maak kennis met 
Peter
Peter Siemes is al 30 jaar werkzaam bij 
Van Nieuwpoort Sand und Kies. In zijn 
vrije tijd fietst hij graag op zijn racefiets, 
ook samen met Van Nieuwpoort colle-
ga's, wandelt met de hond of zingt bij 
zangkoor Arch Luijt. Peters opa startte 
het bedrijf Siemes Sand- und Kiesbag-
gerei waarna zijn vader het met twee 
broers overnam. Het bedrijf werd nadien 
overgenomen door Van Nieuwpoort.
Peter werkt onder de vlag van Van 
Nieuwpoort Sand und Kies als bedrijfs-
leider. Waar hij de leiding heeft over de 
groeves en projecten Belfeld, Leuth, 
Wachtendonk, Bleickshof en Weeze.
Zijn rol is de verbinding maken tussen 
de dagelijkse productie en gebiedsont-
wikkelingsactiviteiten zoals natuuront-
wikkeling, recreatie en gastheerschap 
bij de projecten tijdens evenementen. 

Siemes zit al sinds 1975 in Duitsland
en wij hebben hier een goede naam op-
gebouwd. Door de jaren heen zie je dat 
het gebied waar wij in bezig zijn enorm 
aan het veranderen was en ik vond dat 
we meer voor het gebied moesten doen. 
Ik heb het Naturschutzzentrum erbij 
gehaald en de Gemeente Weeze en toen 

wensen en eventuele problemen die ze 
willen aankaarten. Daar luisteren we 
naar en zo creëren we lokaal draagvlak 
voor het project. Ook op politiek niveau 
kan je dan veel makkelijker een plan 
presenteren en draagvlak krijgen omdat 
je er samen met de omgeving over hebt 
nagedacht en kan laten zien dat je ge-
biedsontwikkeling doet met meerwaar-
de. Dat is één van onze sterkste kanten, 
deze manier van werken die we inzetten 
voor onze projecten. We zijn één van de 
weinige bedrijven die het op deze
manier aanpakt.

Ik ben vooral bezig met kijken waar de 
mogelijkheden en kansen liggen voor 
bestaande en nieuwe projecten. Het is 
deels vergunningen regelen en deels je 
sociale netwerk onderhouden. Gesprek-
ken voeren met onder andere grondbe-
zitters, gemeenten, omwonenden maar 
ook het Duitse Planbureau horen daar 
allemaal bij.

Collega's hebben meegedaan aan de 
MudMasters, wat in het begin een kleine 
groep was. Het is uitgegroeid tot een 
grote groep collega’s die echt ervaren 
hebben hoe mooi de herinrichting is
geworden. Precies dat typeert onze 
projecten en aanpak. Wat klein begint 
groeit uit naar een prachtig eindplan. 
Dat doen we met elkaar. 

Peter Siemes

Een nieuw fietspad werd aangelegd
door de groeve van

Van Nieuwpoort Sand und Kies 
in samenwerking met de

gemeente Weeze

Gezichten
van

gebiedsontwikkeling

Functie

Bedrijfsleider van de locaties 
Weeze, Belfeld, Leuth en
Wachtendonk
Hobby
Fietsen, wandelen en zingen
Betrokken bij

Mudmasters en Parookaville
Gek op

Verbinden van recreatie, natuur
en cultuur
Favoriete dier

Oehoe

"Ik ben trots op de uitbreidingen die succesvol verlopen bij de 
locaties dankzij ons uitgebreide netwerk en de 

samenwerkingen die we opzetten"

Hoe ben je bij het vak
gebiedsontwikkeling
terecht gekomen?

Wat is jouw visie op
gebiedsontwikkeling?

Wat houdt jouw werk in?

Waar ben je trots op?


