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“Het soortelijk erfgoedgewicht per inwoner is 

werkelijk zeer hoog”, aldus het juryrapport. “Er is 

veel aandacht voor herbestemming, monumen-

ten en archeologie. De gemeente voert bewust 

en succesvol beleid om het typerende merk 

“Draak” en het merk “Keramiek” om te zetten in 

eigentijdse uitingen”, tot zover het juryrapport. 

Maar er is meer in ‘Oppe Brik’: de oude Gres-

warenfabriek werd verbouwd tot een bijzonder 

schoolgebouw voor middelbaar onderwijs met 

veel aandacht voor de lokale cultuur en historie.

NL Gebiedslabelmethodiek 

De gemeente Beesel heeft NL Greenlabel ge-

vraagd het gebied te beoordelen middels de NL 

Gebiedslabelmethodiek. Hierbij wordt het gebied 

o.a. beoordeeld op de 7 hoofdthema’s; ontwerp, 

aanleg en onderhoud, producten en materialen, 

energie en klimaat, bodem en water, biodiver-

siteit, relatie mens en omgeving en borging! NL 

Greenlabel is een netwerkorganisatie die verschil-

lende methodes heeft om duurzaamheid aan-

toonbaar te maken. Bijvoorbeeld aan producten, 

materialen en planten die aan de criteria van de 

onafhankelijke beoordelaar voldoen, verstrekken 

ze duurzaamheidspaspoorten (NL Productlabel 

en het NL Plantlabel). Wanneer deze producten 

worden toegepast in gebieden (woonwijken, 

bedrijventerreinen en parken) wordt aangetoond 

dat ze op een duurzame manier zijn ontwor-

pen, ingericht en beheerd. De NL Gebiedslabel-

methode brengt de duurzaamheidsambities voor 

een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment 

in beeld, borgt ze en maakt ze aantoonbaar. 

Onafhankelijke assessoren bepalen welke NL 

Gebiedslabelscore, op basis van bewijslast, de 

uitwerking vertegenwoordigd. Hierdoor treedt 

vergroening of klimaatadaptatie uit de sfeer 

van vrijblijvendheid en wordt vanaf het begin 

gestuurd op een aantoonbare duurzame ontwik-

keling.

Organisch veranderen 

Gemeente Beesel en NL Greenlabel geven met dit 

project een prachtig inkijkje in hun manier van 

denken, kijken en doen, kortom: synergie van het 

hoogste niveau! Dát is organisch veranderen: zien 

welke stap je als organisatie aankan en dan die 

stap zetten. Even de tijd nemen en dan inschat-

ten of er ruimte is voor een volgende stap. En zo 

door. Stap voor stap! De gemeente organiseerde 

in 2017 een workshop voor alle partijen die 

betrokken zijn bij de wijk en in het bijzonder het 

park. De input werd meegenomen in het schets-

ontwerp dat Studio Nico Wissing heeft gemaakt. 

Het park biedt inmiddels kansen voor een orga-

nisch groeiend park, dat voor en door betrokken 

mensen levend wordt gemaakt! Tegenwoordig 

zien we steeds meer mensen sporten en bewe-

gen in de openbare ruimte. Bootcamp, Calisthe-

nics, Freerunning zijn populaire activiteiten naast 

het al bekendere hardlopen, skaten, bmx’en enz. 

Deze urban sporters laten de verstedelijking van 

de sport nadrukkelijk zien. Voor hen is de open-

bare ruimte het speelveld. Het park wordt een 

sportpark, het sportpark een park.

Meer bewegen

Dat de samenwerking tussen NL Greenlabel en 

de gemeente Beesel geen lichtvoetige amourette 

is blijkt wel uit de in september jl. gerealiseerde 

speel- en sportplek in het park. Jeanette Haverkort, 

beleidsmedewerker Groen & Landschap van de 

Gemeente Beesel: “We willen een openbare ruimte 

realiseren met betrekking tot spelen en sporten die 

uitnodigt tot meer bewegen. Zo hebben we wan-

delroutes en zelfs de KWIEK-beweegroute die ook 

door Oppe Brik loopt. Daarnaast werken we samen 

met Bootcamp Beesel, met het Grescollege en met 

de bewoners (op hun initiatief is er een jeu de bou-

lesbaan gekomen).” Haar collega Tim Berrevoets, 

beleidsmedewerker sport & gezondheid vult aan: 

“In het park staan de waarden van NL Greenlabel 

centraal: het bieden van een gezonde duurzame 

leefomgeving in de breedste zin van het woord. In 

het plan waren daarvoor al speelaanleidingen voor 

de kinderen opgenomen. Maar de sportvereni-

gingen hebben aangegeven meer mogelijkheden 

te willen hebben om in de buitenlucht te kunnen 

bewegen (hetgeen door de Coronacrisis alleen nog 

maar actueler is geworden).” Beide ambtenaren 

laten zien in een energieke samenleving te staan 

die veel meer richting een netwerkende en de 

responsieve overheid gaat. “Burgerparticipatie was 

voor ons heel belangrijk, allerlei verenigingen zijn 

via mail benaderd, oproepen in de lokale krant voor 

input met ideeën en ook de school, gevestigd in de 

oude Greswarenfabriek is uitdrukkelijk gevraagd 

mee te denken”, aldus Tim. Jeanette: “De Gemeen-

te heeft deze signalen opgepikt en is ermee aan de 

slag gegaan. Door al de voorzieningen te combi-

neren is er een gemeenschappelijk, levendig park 

ontstaan voor jong en oud. Vanuit de ontwerpvisie 

van NL Greenlabel en Studio Nico Wissing: een 

organisch groeiend park!”

Duurzaam op alle vlakken, dat was de inzet van de nieuwbouwwijk Oppe 

Brik in de Limburgse gemeente Beesel. De energietransitie is maar één van 

de aspecten waar hier rekening mee gehouden is. Integrale duurzaamheid, 

biodiversiteit, circulariteit en de herwaardering van historische elementen 

waren minstens zo belangrijk. In 2016 ontving de gemeente Beesel de BNG 

Bank Erfgoedprijs voor dit unieke project. De jury wees de gemeente aan 

als winnaar omdat werkelijk de gehele gemeenschap betrokken was bij het 

erfgoed. 
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Oppe Brik - gez ondheid, sociale 
cohesie en historie

Goede Speelprojecten
Goede Speelprojecten, leve-

rancier van speeltoestellen, 

is partner van het eerste uur 

van NL Greenlabel en beschikt 

als enige leverancier van 

speel- en sporttoestellen over 

de prestigieuze duurzaam-

heidspaspoorten. Naar het 

zich achteraf laat aanzien “een 

liefde op het eerste gezicht 

…”, aldus Kirsten Goede. In de 

groene, parkachtige omgeving 

is voorzien in een natuurlijke 

speel- en sportplek, met de 

speel- en sporttoestellen uitge-

voerd in hoogwaardig Robuust 

Robinia.
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