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Publicatie van de   Intergemeentelijke Werkgroep Tussengebied Molenhoek Malden. 
 
De gemeenten Heumen en Mook & Middelaar willen duidelijkheid over de toekomstige 
inrichting van het gebied tussen Malden en Molenhoek. Hiervoor is er een 
intergemeentelijke werkgroep Tussengebied opgericht die de opdracht heeft een advies 
uit te brengen aan de besturen van beide gemeenten. 
 
Het gebied tussen Molenhoek en Malden, oostelijk en westelijk van de Rijksweg is het enige 
open gebied tussen beide woonkernen. Vanaf de Rijksweg is dit de laatste plek van waar men 
zicht heeft op de stuwwal. Door dat gebied loopt eveneens de provinciegrens Limburg – 
Gelderland. De bestemming voor dit gebied is thans deels agrarisch en deels sport en 
recreatie.  
Daar waar in het verleden zandafgravingen hebben plaatsgevonden, heeft zich nadien een 
opleving van de oorspronkelijke vegetatie voltrokken. Dat is als door vele als waardevol 
beoordeeld. 
Het gebied nodigt uit om allerlei extra bestemmingen aan te geven, variërend van 
woningbouw, nieuwe landgoederen, recreatie- of natuurgebied. Sommige functies gaan goed 
samen, andere niet. Om keuzen te kunnen maken, is overleg, onderzoek, onderhandeling en 
besluitvorming nodig. De gemeenteraden in beide gemeenten willen in samenwerking nú 
komen tot duidelijkheid over de toekomst van dit gebied. 
Dat wil zeggen: er moet een toekomstvisie komen, gevolgd door een nieuw bestemmingsplan, 
zodat met verschillende partijen afspraken kunnen worden gemaakt over de toekomstige 
inrichting van het Tussengebied. 
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Tot 1928 was het oostelijk gebied volledig natuur en groeide er heide. Daarna is het 
ontgonnen en werd er een fruitteeltbedrijf begonnen ( de grote Lier). De eigenaar was de heer 
A. Thijssen, vader van de latere Mookse wethouder Piet Thijssen. Rond 1960 begint de 
ontwikkeling van de woonkern Molenhoek en koopt de gemeente gronden op. Het fruitbedrijf 
is ondertussen grotendeels gestopt en een deel van het gebied is verkocht aan de gemeente 
Mook en Middelaar. 
 
De gemeente verleent een ontgrondingvergunning aan Van Wees en daardoor ontstaat de 
KUIL. Molenhoek wordt vanaf 1960 voortvarend volgebouwd en groeit in inwonersaantal uit 
boven de kern Mook. De gemeente wordt door de provincie Limburg niet als groeikern 
aangewezen en het aantal woningen dat per jaar gebouwd mag worden, is daardoor beperkt. 
De bouwplannen worden gewijzigd. Het toegewezen contingent wordt meer in Mook besteed 
zoals het Maasveld en Maastaete. In de jaren ‘70 nam de kans voor woningbouw van het 
gebied ten noorden van de Ringbaan al af. De boekwaarde van dat gebied, groot destijds Fl 
1,5 miljoen, is in twee termijnen in 1977 en 1978 afgeboekt ten laste van het grondbedrijf, dat 
toen nog gescheiden was van de gemeentelijke begroting. Vanaf de jaren ’90 wordt de 
weerstand van inwoners van de gemeente om het gebied met woningen te bebouwen steeds 
groter.  
 
De gemeente Heumen begon in de jaren '60 de kern Malden te ontwikkelen. Het dorp, dat tot 
halverwege de vorige eeuw vooral lintbebouwing kende langs de Rijksweg en de 
Hatertseweg, kreeg vanaf die tijd forse uitbreidingen naar het oosten en het westen. 
Kroonwijk is de meest centrale en vroegste uitbreiding uit de tweede helft van de vorige 
eeuw. De wijk werd in het begin van de jaren '70 gevolgd door het kleinere en luxere 
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Randwijk, het gedifferentieerde Molenwijk en daarna (in de jaren '80) door Jachthuis. Vanaf 
het begin van de jaren '80 dateren ook de uitbreidingen aan de zuidkant van de 
Groesbeekseweg in Malden. Allereerst Maldens Veld, een tiental jaar later gevolgd door 
Hoogenhof, westelijk van de Rijksweg. In diezelfde tijd kwam ook het bedrijventerrein 
Sluisweg tot stand. Parallel aan deze ontwikkeling groeide het winkelcentrum in Malden uit 
tot een steeds grootschaliger voorziening. In de huidige omvang trekt dit ook veel klanten uit 
omliggende plaatsen. Dit betekende door de decennia heen dat Malden en Molenhoek steeds 
dichter naar elkaar toegroeiden en het Tussengebied kleiner werd en overwegend niet-
agrarische functies kreeg.  
 
Beide gemeenten willen voor het gebied een toekomstvisie ontwikkelen, die kan rekenen op 
een grote mate van acceptatie van alle betrokkenen, zoals bewoners, gebruikers en eigenaren. 
Hierbij mogen de gemeente- en provinciegrenzen niet als een barrière werken. Immers, het 
gebied functioneert als één geheel. Van belang is dat er een samenhangende invulling 
mogelijk wordt. Uiteraard moet de visie daarbij realistisch en uitvoerbaar zijn! De visie moet 
de bouwstenen leveren voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan en uiteindelijk tot 
uitvoering leiden.  
 
Kenmerk van de aanpak is een brede participatie van alle betrokkene doelgroepen. Daartoe 
heeft de Mookse raad een werkgroep ingesteld en de Heumense raad een klankbordgroep, die 
samen zijn gegaan in de Intergemeentelijke werkgroep Tussengebied. Om de brede 
participatie invulling te geven, gaat deze intergemeentelijke werkgroep alle belanghebbende 
partijen horen. Op 30 november 2006 is de werkgroep begonnen. Aan de betrokkene partijen 
wordt gevraagd of zij willen meewerken door hun eigen mening en wensen kenbaar te maken 
en ruimte te geven aan andere meningen en wensen. De werkgroep gaat hierbij ook kijken 
naar realisme en haalbaarheid van al die meningen en wensen. De werkgroep laat zich 
bijstaan door een externe (neutrale) persoon.. Dit gebeurt in de vorm van een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van de meest belangrijke doelgroepen. 
 
De werkgroep werkt in openbaarheid en doet verslag aan de raadscommissies over haar 
werkzaamheden. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar. Op de websites van de gemeente 
Heumen en de gemeente Mook en Middelaar worden de actuele werkverslagen gepubliceerd. 
Als de betrokkenen zijn gehoord, zal de werkgroep uit die bouwstenen een eerste visie 
destilleren. Na publicatie daarvan kan daarop worden gereageerd door iedere burger en alle 
andere betrokkenen. Daarna volgt de definitieve versie met de bouwstenen voor het opstellen 
van een visie en van daaruit het maken van een nieuw bestemmingsplan. Deze bouwstenen 
worden voorgelegd aan beide gemeenteraden, die daarover een besluit te nemen. Dit traject 
moet rond de zomer van 2007 afgesloten worden. In Heumen loopt dit samen met het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied. De beide Colleges van B&W maken vervolgens een 
bestemmingsplan en maken afspraken over de inrichting van het gebied. Zoals altijd zullen 
alle burgers uitgenodigd worden hun inbreng daaraan te leveren. 
 
De intergemeentelijke werkgroep 
 
De leden van de werkgroep i.c. de raadsleden: 
Gemeente Heumen: Mevr M. de Graaff, Mevr F. Kuijpers, Hr. H. Joosten, Hr. L. Lamers 
Gemeente Mook: hr. H. Büchner, hr. P. Heisen, hr. W. Meij, hr. W. Creemers, hr. J. van 
Bommel 


