
MASTERPLAN HEIDENATUURPARK
volop genieten en ontspannen in de natuur

EEn klEurrijk mozaïEk 
van heidelandschappen, duinen, 
vennen, bossen en moerasgebie-
den en spectaculaire groeves met 
bijna Caribisch aandoende zand-
stranden en diepblauwe meren 
– dat is het Heidenatuurpark. 
Een oase van rust van maar liefst 
1.600 ha en een paradijs voor bij-
zondere planten en dieren, te mid-
den van een dichtbevolkt gebied.

De verdere uitbreiding  van de 
natuur in harmonie laten ver-
lopen met de ontplooiing van 
toerisme en recreatie- dat is de 
uitdaging waar de zes omliggen-
de gemeenten van het gebied, 
Kreis Heinsberg en Natuurmo-
numenten nu voor staan bij de 
grensoverschrijdende ontwik-
keling en ontsluiting van het

HEidEnatuurpark



 

1  versterken bestaande natuur
2  verbinden bestaande natuurgebieden
3  externe verbindingen van het natuurpark
4  integreren aangrenzende gebieden
5  versterken van recreatie en toerisme
6  verbeteren van de ontsluiting

Wat betekent het Masterplan 
voor de gemeente Onderbanken?

 

De inrichting van het Natuur- en Landschapspark Roode 
Beek/Rodebach heeft veel nieuwe natuur opgeleverd

en volop mogelijkheden voor urenlang recreëren

Zes ontwikkelingslijnenIn het masterplan is omschreven hoe het Heidena-
tuurpark zich de komende 10 tot 20 jaar kan ont-
wikkelen tot een natuur- en recreatiegebied van 
formaat. De projecten die hiermee samenhangen 
zijn verdeeld over zes ontwikkelingslijnen. Iedere 
partner binnen het Heidenatuurpark staat aan de 
lat voor een aantal projecten. Er zal daarom volop 
samengewerkt moeten worden om het Heidena-
tuurpark tot een succes te laten komen. In de kaart 
en de tabel is ingezoomd op de projecten waar de 
gemeente Onderbanken bij betrokken is.
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Winst voor natuur en recreatie
Al op korte termijn kan winst geboekt worden 
voor natuur en recreatie: zo kan de Russcherbeek 
ingericht worden tot een uniek doorstroommoe-
ras, de Rode Beek stroomafwaarts worden herin-
gericht, kan een recreatief fietspad langs de Rode 
Beek worden aangelegd en kan de uitzichtheuvel 
worden ingericht, waardoor deze kan uitgroeien 
tot een regionale attractie.

O
Ruimtelijke projecten (zie detailkaart)

Overige projecten 

ntwikkelingslijn

Ontwikkelingslijn

 
Termijn PPartners van de gemeente

Onderbanken

Partners van de gemeente
Onderbanken

brehcssuR letsrehkeeB 1 Waterschap, Natuurmonumen-
ten, DLG, Prov. Limburg, LLTB

 trok kee

Natuurmonumenten trokInrichting voormalige visvijver 1

Kreis Heinsberg, Natuurmonu-
menten, Geilenkirchen, Gangelt,
Brunssum, NABU 

 

Renaturatie Rode Beek stroomafwaarts en 
verbeteren ecologische en recreatieve ontsluiting

kort – lang 
 

Waterschap, Natuurmonumen-
ten, Selfkant, provincie Limburg
Waterschap, Natuurmonumen-
ten, DLG, provincie Limburg, LLTB

 gnal – leddim sE dselevnihcS nerergetnI 4

 netnemunomruutaN trok levuehthciztiu gnidnorfA 5
6 Ontwikkelen en inrichten parkway 

 nella

 nella
 trok seertne gniredraawpO 6

 
Termijn 

1 Opstellen gemeenschappelijk beheerplan voor de 3 
natuurgebieden kort allen 

kort allen 

kort allen 

5 Professionaliseren ondernemerschap recreatie en toerisme

5 Ontwikkelen recreatieve producten kort – lang alle partners en 

5 Wegnemen juridische belemmeringen voor recreatie-
ondernemers 

middel 
 Prov. Limburg  

6 Ontwikkelen Heidenatuurpark app

M
Projecten/

aatregelen 

Opstellen ontwikkelscenario’s en wervende 
inrichtingsplannen voor inpassing ecologische en 

recreatieve wensen in de tussenzone 
Natuurpark Roode Beek - Teverener Heide

2013 2018 2023
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natuurreisorganisaties 

M
Projecten/

aatregelen 

Russcherbeek



Het Masterplan Heidenatuurpark is vervaardigd in het kader van het Interreg-project TIGER, een Europees project dat zich richt op de toeristische vermarkting en promotie van de euregio.

Europees Fonds 
voor regionale 
ontwikkeling

De Europese 
Commissie investeert 
in uw toekomst

 

Wat levert het de gemeente Onderbanken zoal op?
• Unieke moerasnatuur met bijzondere planten, vlinders en libellen, door herinrichting Russcherbeek.
• Grotere ecologische rijkdom én meer recreatieve mogelijkheden door betere verbindingen naar 

natuurgebieden in de omgeving.
• Interessanter woonklimaat door sterkere koppeling van het dorp aan het natuurgebied.
• Meer toeristische bedrijvigheid en grotere economische spin-off.
• Extra mogelijkheden voor Europese financiering van projecten door grensoverschrijdende 

samenwerking.

 

Schinveldse Es
De Schinveldse Es tussen het Heidenatuurpark en 
Schinveld is de laatste decennia zijn kleinschalige 
karakter grotendeels kwijtgeraakt. De ambitie zou 
moeten zijn om hier een waardevolle overgang te 
ontwikkelen tussen het dorp en het Heidenatuur-
park met volop mogelijkheden voor wandelom-
metjes. 

Dal van De Roode Beek
In noordwestelijke richting is het Heidenatuur-
park via het dal van de Roode Beek verbonden met 
het Maasdal. Een herinrichting van de beek zal 
voor een kwaliteitsimpuls zorgen voor de natuur. 
De recreatieve routes die nu al door het dal lopen 
worden hierdoor nog aantrekkelijker. Een door-
gaande fietsroute van het Heidenatuurpark tot 
aan de Maas is er nog niet, maar is uit toeristisch 
oogpunt wenselijk. 

Entrees
De entrees van het Heidenatuurpark maken een 
rommelige indruk door de vele borden, rasters, 
hekken, etc. Een opwaardering van de ingangen 
naar het natuurgebied is wenselijk.

Drie lange termijn projecten uitgelicht

6

4

3


