
Natuurtheater in Grenspark Maas-Swalm-Nette 

Een unieke beleving van natuur, landschap, cultuurgeschiedenis én theater 

 

“Het Grenspark Maas-Swalm-Nette is een heuse verhalenbundel.  

Neem een willekeurige afslag en u beleeft een nieuw avontuur, want achter elke boom, struik of heg in 

het landschap bevindt zich een verhaal”, zegt André Claassen van Bureau Landsmid.  

Of het nu een sprookje, fabel, sage of echte gebeurtenis is, de avonturen komen in juni werkelijk tot 

leven tijdens de premièrevoorstellingen en -wandelingen van Natuurtheater Maas-Swalm-Nette 

(MSN).  

In dit unieke grensoverschrijdende project heeft initiatiefnemer André twaalf enthousiaste 

natuurgidsen, acteurs en muzikanten bijeengebracht om de natuur en het landschap ‘beleefbaar’ te 

maken.  

Zij hebben hun eigen vertellingen vertaald naar tien intieme en indrukwekkende natuurvoorstellingen 

en theaterwandelingen. Om tot deze unieke acts te komen volgde de groep maandenlang diverse 

theater- en natuurworkshops.  

Sprookjesfiguren, kruidenvrouwtjes, Noormannen, fabeldieren en zelfs Griekse goden; ze komen 

straks allemaal tot leven midden in het mooiste decor dat er bestaat: het landschap van Grenspark 

Maas-Swalm-Nette.  

 

Op 17, 18, 23, 24 en 25 juni 2017 zijn alle natuurvoorstellingen en theaterwandelingen te beleven 

tijdens de premières. Ook in de maanden daarna zullen de deelnemers hun acts nog enkele malen 

opvoeren.  

Speeldata en –plekken zijn de vinden op: www.facebook.com/natuurtheatermsn . Tickets via: 

www.natuurtheaterkaartjes.nl . 

 

Voor meer informatie over de natuurvoorstellingen zie de bijgevoegde folder. 

 

Noot voor de redactie: 

Contactpersonen Natuurtheater MSN: 

André Claassen, projectleider Natuurtheater MSN, E: natuurtheater@landsmid.nl, T: +31 6 1307 6688 

Silke Weich, Grenspark Maas‐Swalm‐Nette / Naturpark Maas‐Schwalm‐Nette, E: 

silke.weich@grensparkmsn.nl, T: +31 475 386 492  

Giel Polman, directeur VVV Midden-Limburg, E: gielpolman@vvvmiddenlimburg.nl, T: +31 475 

386300 

 

 

Natuurtheater MSN is onderdeel van het project Cultuurgeschiedenis digitaal van het Grenspark Maas-

Swalm-Nette.  

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en 

medegefinancierd door de Europese Unie, de Provincie Limburg, het Ministerie WEIMH van het Land 

Nordrhein-Westfalen en de projectpartners. 

De projectpartners zijn: 

Beesel ˑBiologische Station Krickenbeck ˑBrüggen ˑEcht-Susteren ˑGrenspark Maas-Swalm-Nette 

ˑHeinsberger Tourist Service ˑ Landschaftsverband Rheinland ˑ Leisure Port ˑ Leudal ˑ Maasgouw ˑ 
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach ˑ  
Naturpark Schwalm-Nette ˑ Naturschutzstation Wildenrath Niederkrüchten ˑ Niederrhein Tourismus ˑ 
Regionalforstamt Niederrhein ˑ Roerdalen ˑ Roermond ˑ Stichting IKL ˑ Venlo ˑ VVV Midden-

Limburg ˑ Wachtendonk ˑ Wassenberg ˑ Wegberg 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Charlotte Gruijters 

Manager marketing en promotie 
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