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Programma inspiratiebijeenkomst  
Coöperatie	Particuliere	Eigenaren	Maasduinen	

Op vrijdag 20 april organiseren we (het bestuur van de Coöperatie Particuliere Eigenaren 
Maasduinen) een inspiratiebijeenkomst voor alle particuliere eigenaren in De Maasduinen en 
andere geïnteresseerden. Doel is om de particuliere eigenaren bij te praten over diverse 
ontwikkelingen in en rondom het Nationale Park De Maasduinen. 
 
We hebben een aantrekkelijk programma samengesteld met interessante en aansprekende 
sprekers en workshops. Bovendien zitten we in een unieke locatie: Kasteeltuinen Arcen. 
Deze tuinen zien er dan lentefris groen uit. Wellicht een goede combinatie voor u: leren en 
ontspannen. 
 
Programma 
 

9:00 De deuren gaan open en u wordt verwelkomd met koffie, thee en vlaai. Tevens 
bestaat de mogelijkheid (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) om u aan te 
melden als lid van de coöperatie. 
U kunt zich tevens inschrijven voor twee workshops in de middag (zie verder in 
het programma). 

9:30 De dagvoorzitter Bart Pastoor start de bijeenkomst en licht het programma toe. 
9:35 George Maat, voorzitter van het bestuur van de coöperatie, heet u van harte 

welkom. George neemt ons mee in de ontwikkelingen sinds de 1ste bijeenkomst 
hier in Arcen op 13 mei 2016. 
Tevens is er een woord van welkom van Bert Kersten, voorzitter van het 
overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen. Bert Kersten zal ingaan op het 
belang van samenwerking tussen de grondeigenaren in het Nationaal Park. 

9:50* Gedeputeerde Hubert Mackus gaat in op het belang van vermaatschappelijking 
van de natuur vanuit het bestuurlijk perspectief van de Provincie Limburg. 
Vermaatschappelijking van de natuur is het proces waardoor een groter deel 
van de samenleving zich verantwoordelijk voelt voor de natuur. 
 
*Tijdstip onder voorbehoud in verband met andere verplichtingen Dhr. Mackus 

10:00 Burgemeester Antoin Scholten van Venlo gaat in op de verruiming van het 
begrip Nationaal Park in relatie tot de duurzame ontwikkelingen van de stad 
Venlo. Door niet te focussen op de absolute natuurgrens van het Nationaal 
Park ontstaan grotere kansen op het gebied van ontspanning, gezondheid en 
toerisme. Uiteraard met behoud en wellicht uitbreiding van de natuurlijke 
waarden en is daarmee een extra stimulans voor vermaatschappelijking. 

10:10 Herman Vrehen is trekker van het Limburgs Landschapsfonds. Wat betekent 
dit fonds voor de doorontwikkeling van het Nationaal Park? Hoe biedt dit fonds 
een extra kans voor de verruiming van het begrip Nationaal Park? Wat 
betekent dit voor de (particuliere) eigenaren? Herman Vrehen zal in zijn betoog 
ingaan op deze vragen. 

10:45 Keynote 
Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof van Staats Bosbeheer, beschouwt 
vanuit zijn filosofisch perspectief de waarden van Natuur en Landschap. Hij zal 
in zijn keynote ingaan op diverse aandachtspunten zoals de ‘positie van de 
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zwijgende natuur’, de ‘spiegel van de natuur’, gebruik en beleving van het 
landschap en natuurherstel. Mattijs Schouten kan daarbij putten uit zijn rijke 
oeuvre.  

11:30 Mr. Pieter van Vollenhoven* was twee jaar geleden ook onze koninklijke gast 
en voorzitter van de naar hem vernoemde commissie. Dhr Van Vollenhoven 
gaf toen aan onze beweging te blijven volgen. Mr. Pieter van Vollenhoven zal 
ingaan op de actuele ontwikkelingen over zijn commissie en reflecteren op het 
ochtendprogramma. 
 
*Deelname Mr. Pieter van Vollenhoven onder voorbehoud. Indien onverhoopt verhinderd zal zijn 
bijdrage worden overgenomen door een lid van de Commissie Van Vollenhoven. 

12:00 Lunch met soep en broodjes 
13:00 Aanvang middagprogramma waarbij u de keuze heeft om van de vier 

aangeboden workshops er twee van bij te wonen.  
De workshops die worden gegeven zijn: 

1. Het boerenbedrijf in relatie tot het Nationaal Park door Hans Heijnen 
(Natuur- en Milieufederatie Limburg) 

2. Bosonderhoud en -beheer, door Leon van de Berg (Unie van 
Bosgroepen) 

3. Natuur en gezondheid (door Hans Peter Jung, huisarts te Afferden en 
deskundige Positieve Gezondheid) 

4. Nieuwe verdienmodellen in de praktijk (door Bér Houben, regiomanager 
IKL) 

13:00 1e ronde workshops. De workshops duren ongeveer 45 minuten. 
14:00 2e ronde workshops. 
14:45 Einde workshops. Wisselen naar plenaire zaal voor afronding van de dag. 
15:00 Plenaire afsluiting door George Maat en Bart Pastoor. We kijken terug op de 

dag, de reacties van de deelnemers en we kijken vooruit. Hoe gaat de 
coöperatie verder, wat is uw rol als lid en wat kunt u daarvan verwachten. 

15:15 Einde van de dag en tijd voor een afzakkertje. 
 
 
De sprekers. 
 

Hubert Mackus is lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en heeft 
o.a. Natuurbeleid, Plattelandsontwikkeling en Landbouw in zijn 
portefeuille. De heer Mackus heeft brede ervaring in het openbaar 
bestuur, zo was hij wethouder in Nederweert en directeur/ambtelijk 
secretaris van CDA Limburg. Als eigenaar van Mackus Communicatie 
en Strategie hield hij zich o.a. bezig met lobby naar Den Haag en 
strategische vraagstukken voor bedrijven en organisaties. 
 
 

 
 



Barticipatiedotcom 

 18 maart 2018 3 

Antoin Scholten is sinds12 november 2012 burgemeester van 
Venlo. De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met een nieuwe 
voordracht en zijn ambtstermijn nog eens met zes jaar te verlengen. 
De geboren Deventenaar heeft verschillende politieke en 
bestuurlijke functies gehad, zo was hij wethouder in zijn 
geboortestad en burgemeester in Zwijndrecht.  
 
 
 

 
Herman Vrehen is momenteel Vennoot/Interim manager bij 
Werkbank b.v. en richt zich op arbeidsparticipatie, interim-
management en ontwikkeling/deelname in MVO-bedrijven. Herman 
Vrehen is momenteel vanuit Werkbank b.v. werkzaam als 
directeur/bestuurder bij IKL Limburg. Daarnaast is hij als 
vennoot/adviseur betrokken bij de Werkbank initiatieven zoals 
Limburg Care, Goedwerk, POLO en BosWerkt. Herman Vrehen was 
van 2003 – 2009 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. 
 
 

 
Matthijs Schouten. 
Matthijs Schouten is een Nederlandse ecoloog en filosoof die in 
dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling 
als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van 
het natuurherstel bij de leerstoelgroep  
Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. 
Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan 
de Universiteit van Cork (Ierland). 
 

 
Mr. Pieter van Vollenhoven is lid van het Koninklijk Huis en 
voorzitter van de commissie die zijn naam draagt en met de 
publicatie ‘Monumenten: Inspiratiebron voor natuur!’ dat een 
inspiratiebron is voor natuurontwikkeling en natuurbehoud. In die 
hoedanigheid van Dhr. Van Vollenhoven te gast in onze eerste 
bijeenkomst op 13 mei 2016 en hield daarin een gloedvol betoog 
over vermaatschappelijking van de natuur. 


