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Beste bewoners van het Maasdal,

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan fase 2 van Plan Maasdal. Er zijn veel mooie dingen 
gerealiseerd en er staan nog enkele ontwikkelingen op stapel.  Het Maasdal krijgt een fraaie smoel 
en wordt op een bijzondere manier op de kaart gezet. Voor de ondernemers smaakt dit naar meer en 
bewoners en bezoekers reageren enthousiast.  Veel van onze ambities zijn of worden nog werkelijkheid. 
Een mooi resultaat! 

In deze update delen we het enthousiasme van de werkgroep en de deelnemers met jullie. Ook is 
deze update een laatste oproep aan ondernemers en bewoners van het maasdal om mee te doen in 
de afsluitende fase voor kwaliteitsverbetering. Aanmelden kan tot 31 december 2016 bij Ron Janssen, 
ron@plattelandscooperatie.nl. Na de aanmelding ontvangt u meer informatie over de deelname en de 
voorwaarden. 

Wees er snel bij, het einde is in zicht!

Een bloemlezing
Zandstrandje geopend
Door de intensieve inzet van het Dorpsoverleg Baarlo is het zandstrandje gerealiseerd. Een mooie plek aan 
Moder Maas om te genieten van de rust en het uitzicht. De kinderen vermaken zich ook prima!

Beek als blauwe ader door het Maasdal
De beeklopen hebben een herkenbare naam gekregen. De komende tijd worden ook de infoborden 
geplaatst zodat de namen gaan leven. 



Uitstraling door erf- en landschapsbeplanting 
Erf- en landschapsbeplanting doet veel voor de biodiversiteit, uitstraling én de beleving. Ruim 30 plekken 
zijn aangeplant en in de afronding van het project wordt het gezicht van het Maasdal compleet gemaakt. 
Op zaterdag 3 december is er weer een plantdag en op verzoek ook nog in het vroege voorjaar. Grijp je kans!

Wandelpad van Hummeren naar Oyen
Wandelaars kunnen heerlijk struinen langs de Boshoekerloop en over het houten bruggetje, het 
Rietersträötje aflopen naar Oyen. De oude ‘loop’ is hersteld zodat een wandeling zorgt voor een ware 
natuurbeleving op weg naar Moder Maas. Het wandelpad start aan de Hummerenweg.
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Het landschap ‘lezen’
De velen banken bieden wandelaars een moment om rustig het landschap te ‘lezen’. Ook komen oude 
benamingen weer tot leven. De rustplekken zijn een lust voor het oog. 

Water is altijd in beweging 
Naast het landschap is ook de Maas een belangrijke factor in het gebied. Tijdens het uitvoeringsproces 
is intensief overlegd met Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei, om te voorkomen dat we in 
elkaars vaarwater zitten. Ook de herinrichting van de Kwistbeek is nog steeds onder de aandacht. Wij zien 
mogelijkheden om met kleinschalige ingrepen een verbeterslag te kunnen maken. Een intensief proces wat 
hopelijk leidt tot een aansprekend resultaat.

Toeristische en recreatieve elementen
Enkele mooie en bijzondere ‘eyecatchers’ staan nog altijd op het verlanglijstje. Deze ideeën kunnen alleen 
uitgevoerd worden in nauw overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Er gelden 
strenge eisen voor het plaatsen van deze elementen. Dit vergt veel pas- en meetwerk.   

Kleine details, een lust voor het oog
Benamingen in het landschap, de aanplant van een mooie boom en kleurrijke akkerranden zijn voorbeelden 
kleine landschapselementen die gewaardeerd worden.  Dit zorgt ervoor dat het totaalplaatje klopt.

Samen zetten we het op de kaart!
Lovenswaardig is de inzet van enkele ondernemers in het Maasdal. Zij zetten samen hún gebied letterlijk op 
de kaart. De komende jaren zorgen zij voor een creatieve beleving van het landschap, de cultuurhistorie en 
vernieuwend ondernemerschap. Laat u verrassen!  

Meedoen?
Het Maasdalproject nadert zijn voltooiing  maar meedoen of meedenken kan en mag altijd. 
Twijfel niet en neem contact op met Ron Janssen, ron@plattelandscooperatie.nl / (077) 306 17 44 of met 
Piet van der Haas, 06 53 86 87 50. 

Geniet van Moder Maas en haar omgeving!
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