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HET KEMPEN~BROEK  
VAN GRENSPARK NAAR  

UNESCO MENS- EN BIOSFEERGEBIED?

WAT IS HET KEMPEN~BROEK?
Op de grens van de twee provincies Limburg en 
Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek, 
een groot eigenzinnig landschap waar natte en 
moerassige gebieden worden afgewisseld met 
droge zandruggen. Het strekt zich uit over de 
gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik, 
Cranendonck, Weert en Nederweert. Het is een 
ware mozaïek van landschappen met moerassen, 
beekvalleien, vennen, bossen, heide, landbouwge-
bieden en gezellige dorpen. 

De afgelopen jaren ontstond in dit gebied een 
samenwerking tussen een 40-tal partijen die samen 
de schouders zetten onder een mooier landschap 
waar je als inwoner of bezoeker welkom bent. 
Recreatieve routes, infoborden en –folders, ont-
haalpunten en een gezamenlijke website wijzen je 
de weg.

Deze bijzondere streek verdient aandacht. Van 
haar bewoners, bezoekers, de hele wereld. Daar-
om is een ruime coalitie gestart met de procedure 
om het gebied door de UNESCO te laten erken-
nen als Mens- en Biosfeergebied. Dit doen ze in 
opdracht van de gemeenten en provincies waarin 
het GrensPark Kempen~Broek ligt.
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WAT ZIJN MENS- EN BIOSFEERGEBIEDEN?
In 1971 lanceerde de UNESCO het Mens- en 
Biosfeerprogramma. Het streeft naar een wereld 
waarin mensen zich bewust zijn van hun ge-
meenschappelijke toekomst. Een wereld waarin 
ze samen en verantwoordelijk handelen om 
bloeiende samenlevingen op te bouwen in har-
monie met de biosfeer – het dunne laagje van 
onze planeet waarin leven mogelijk is. Inmid-
dels maken 669 gebieden in 120 landen deel uit 
van het Mens- en Biosfeernetwerk.

Mens- en Biosfeergebieden zijn plekken van we-
reldklasse waar lokale gemeenschappen samen 
werken aan een positieve, duurzame toekomst 
voor zichzelf en hun streek – zeg maar hun deel 
van de biosfeer. 

Al pionierend bouwen ze relaties op en inspire-
ren ze duurzame manieren van leven, gebaseerd 
op gezamenlijke inspanningen, wetenschap en 
gezond verstand.

DUURZAME 
ONTWIKKELING?

Je hoort het tegenwoordig te pas en te onpas, 
maar wat is duurzame ontwikkeling eigenlijk? 
Een ontwikkeling is duurzaam als ze aansluit 
op de behoeften die mensen nu hebben 
zonder de leefomgeving en het vermogen van 
toekomstige generaties in gevaar te bren-
gen om in hun eigen behoeften te voorzien. 
Hiervoor hou je rekening met 3 aspecten: 
de planeet (of de biosfeer), de mens en zijn 
economische belangen.

“UNESCO Mens en Biosfeergebieden 
zijn regio’s waarin de relatie tussen de 
mens en zijn omgeving centraal staat.” 

Bron: Nederlandse UNESCO Commissie

WAT LEVERT HET OP?
Levert de erkenning als Mens- en Biosfeerge-
bied extra geld op voor de streek? Niet recht-
streeks, maar de erkenning door de UNESCO  
is een sterk ‘merk’ waarvan de streek en zijn  
ondernemers kunnen profiteren. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aantrekken van meer 
toeristen of het verkopen van streekproducten.

De streek wordt wel deel van een wereldwijd 
netwerk met toegang tot kennis, oplossingen 
voor globale uitdagingen,… die lokaal kunnen 
worden gebruikt, rekening houdend met de 
eigenheid van de streek. De erkenning ver-
bindt ook mensen van over de hele wereld die 
dezelfde waarden delen.

En misschien nog het belangrijkste: door 
samen na te denken over de toekomst van 
de streek, ontstaat er verbondenheid tussen 
de mensen onderling én met hun streek. En 
zeg nu eerlijk: wie wil er niet wonen, werken 
en ontspannen in een mooie streek waar we 
samen waarde aan hechten, waar we met z’n 
allen trots op zijn.

PROCES
Op vraag van de gemeenten en provincies 
waarin Kempen~Broek ligt, zijn we de aan-
vraagprocedure opgestart.

De opzet van de aanvraagprocedure is dat 
lokale gemeenschappen samen de waarden 
van hun streek bepalen en afspreken hoe ze 
daar de volgende 10 jaar op een duurzame 
manier mee willen omgaan. Hiervoor maken 
ze gebruik van de 17 Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 
opstelde.

Dit willen we in de loop van 2019 en 2020 
doen, samen met een brede coalitie van 
politici, ambtenaren, ondernemers, landbou-
wers, natuurorganisaties, toeristische diensten, 
erfgoedverenigingen en inwoners.

Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt en 
het 10 jarenplan of de eventuele erkenning 
tot Mens- en Biosfeergebied zorgt niet voor 
bijkomend beleid of legt geen bijkomende 
beperkingen op het gebied.

MEEWERKEN OF VRAGEN?

Heb je zelf een idee? Of vragen? 
Bezoek dan de website  
www.kempenbroekunesco.eu,  
stuur een e-mail naar  
info@kempenbroek.be

Wat zijn de doelstellingen van een Mens- 
en Biosfeergebied?

1. Behoud van de culturele, landschap-
pelijke en biologische diversiteit en 
het waarborgen van de ecosysteem-
diensten of ‘natuurvoordelen‘ die deze 
opleveren. Dit zijn de voordelen die de 
maatschappij ontvangt van de natuur 
in de vorm van goederen en diensten, 
van voedsel, drinkwater en hout over 
klimaatregulatie tot recreatie.

2. Vergroten en uitdragen van kennis over 
de biosfeer en mondiale uitdagingen 
die ook lokaal spelen zoals klimaatver-
andering, duurzame voedselproductie, 
biodiversiteit,...

3. Ontwikkelen van een duurzame lokale 
economie en samenleving.
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