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Samenvatting en advies

In de visie voor Zuid-Limburg (POL2014) staat het motto ‘meer stad, meer land’ centraal. 
We werken samen aan een sterke regio, met krachtige steden en een vitaal en kwalitatief 
hoogwaardig landelijk gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Eén van de 
opgaven die we in dat kader hebben geformuleerd, naast het versterken van de steden en 
het werken aan behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het nationaal landschap, is het 
verbeteren van de (ruimtelijke) relatie tussen steden aan de ene kant en het landschap aan 
de andere kant. In de regionale bestuursovereenkomst (januari 2016) is afgesproken om een 
nadere verkenning te doen op dit onderwerp.
Het resultaat van deze verkenning ligt nu voor. Het is opgesteld door een ambtelijk 
kernteam met leden van de betrokken stedelijke gemeenten, de provincie Limburg en bureau 
Heusschen*Copier. Samen met een aantal stakeholders (andere gemeenten, waterschap, IBA) 
is in diverse werksessies een nadere analyse gemaakt van het thema  van de stad-landrelatie 
en is het resultaat van deze analyse per subregio vertaald naar kaartbeelden. Deze verkenning 
betreft een concreet ambtelijk voorstel voor het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-
Limburg over de criteria en de begrenzing van deze gebieden en doet een tevens een voorstel 
op hoofdlijnen hoe de uitvoering in het licht van bestaande gebiedsprocessen het beste 
georganiseerd kan worden. Uit de analyses komt vanuit deze optiek een beeld naar voren dat 
er, door de oogharen kijkend, in Zuid-Limburg een drietal ruimtelijke entiteiten kunnen worden 
onderscheiden:

1. de stedelijke concentratiegebieden;
2. het landelijk gebied;
3. een aantal overgangsgebieden/-zones, waar sprake is van sterke 

interactie en verwevenheid tussen stedelijke en economische functies                                                                                                                         
enerzijds en het landschap anderzijds.

Aan het verbeteren van de ruimtelijke en functionele relatie tussen stad en landschap, kan 
op  het (lokale) niveau van steden, wijken, kernen en dorpen uiteraard op vele manieren 
inhoud worden gegeven. De hierboven bedoelde overgangsgebieden, die we in het kader van 
deze verkenning stad-landzones zijn gaan noemen, hebben daarnaast een aantal bijzondere 
kenmerken en zijn bovendien van regionale betekenis. Het zijn, anders gezegd, belangrijke 
scharnierpunten tussen stad en landschap, waar stedelijke en economische functies en 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden sterk verweven zijn. 
De landschappelijke kwaliteit en samenhang in deze gebieden staan onder druk, onder andere 
door steeds verdergaande verstedelijking en infrastructurele ontwikkelingen. Reden waarom 
sommige van deze gebieden al langere tijd aandacht krijgen, met als doel om de ruimtelijke 
samenhang en structuren te verbeteren en te herstellen, zoals dat het geval is bij het Buitengoed 
Geul & Maas en Corio Glana (Geleenbeekdal). Dit is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. 
Stedelijke en economische ontwikkelingen prevaleren meestal boven landschappelijke 
belangen. Goede bedoelingen om de landschappelijke kwaliteiten overeind te houden of te 
versterken kunnen kwalitatief beter geborgd worden in het proces. Stedelijke en economische 
belangen worden juist gediend door landschappelijke belangen. Steden met een gezonder 
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leefklimaat in en rondom de stad staan ook economisch sterker (zoals versterking gezondheid, 
afname criminaliteit en hittestress, verbetering luchtkwaliteit, verhoging WOZ waarden). Het 
is juist het verkokerd denken dat er voor zorgt dat landschappelijke, economische en stedelijke 
belangen tegen elkaar worden afgewogen terwijl het succes ligt in de versterking van elkaars 
belangen en samenwerking. Dat vergt dat belangen in de volle breedte worden benaderd 
en geduid. De deelgebieden die in deze verkenning naar voren komen als stad-landzone 
op regionaal niveau zijn op het kaartje op pagina 7 weergegeven. In deze verkenning is de 
begrenzing verder uitgewerkt. De begrenzing van de gebieden in paragraaf 2.4 is indicatief en 
zal als onderdeel van een verdere uitwerking per zone nader bepaald moeten worden, want 
dat is maatwerk. Ook is de lijst van zones niet limitatief. Vanuit dezelfde criteria en regionale 
belangen kan een extra gebied worden toegevoegd. Wij denken echter dat de belangrijkste 
stad-landzones in deze verkenning zijn opgenomen.

In het licht van bovenstaande overwegingen luidt het advies om de stad-landzones 
nadrukkelijker als ruimtelijke opgave te agenderen en te werken aan een robuust groen-
blauw raamwerk, waarbinnen de aanwezige of hier beoogde stedelijke en economische 
functies een plek kunnen krijgen. Met andere woorden: het versterken van de landschappelijke 
kwaliteit en samenhang in deze gebieden, met groen, water en cultuurhistorie als belangrijke 
dragers, zodat er interessante en duurzame woon-, werk- en recreatielandschappen ontstaan 
en daarmee een betekenisvolle bijdrage wordt geleverd aan het leef- en vestigingsklimaat in 
Zuid-Limburg.

Om te voorkomen dat deze gebieden door toekomstige opgaven ongericht dichtslibben, 
waarmee belangrijke kansen voor kwaliteitsverbetering van de economische en sociale 
structuurversterking blijven liggen, is het van belang dat ze een status krijgen die recht 
doet aan de integrale opgave en de ontwikkeling van het robuuste groen-blauwe raamwerk. 
Het vastleggen van deze status op provinciaal niveau (bijv. binnen de uitvoeringskaders 
van het nationaal landschap) en in een gemeentelijke of regionale structuurvisie is hiervoor 
een logische keuze. Om te komen tot realisatie is de insteek dat we, vertrekkend vanuit 
een integrale ontwerpopgave (een visie), komen tot een lange termijn perspectief 
(bijvoorbeeld een programmaplan voor de komende jaren) en vervolgens stappen zetten 
naar een gefaseerde uitvoering (bijvoorbeeld een jaarlijks uitvoeringsprogramma). Per 
stad-landzone kan bovendien bekeken worden in hoeverre er dominante ontwikkelingen 
spelen (zoals bijvoorbeeld een herstructureringsopgave, herbestemming cultuurhistorische 
monumenten, wateropgave, campusontwikkeling, recreatie of industrie), die mede als motor 
kunnen dienen voor het realiseren van de landschappelijke opgaven. Speciale aandacht vraagt 
ook het beheer in de stad-landzones en de rol van de landbouw. Er bevinden zich in deze 
zones vaak nog agrarische bedrijven die primaire agrarische productie hebben of geheel of 
gedeeltelijk getransformeerd zijn als bedrijven met multifunctionele landbouw of naar niet-
agrarische bedrijven. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen als beheerder 
en als scharnierpunt tussen stad en land (bijv. zorgboerderijen, educatieboerderijen en 
stadslandbouw). De stad-landzones zijn mede geselecteerd op kansen voor meekoppeling. 
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De opgave is daarnaast om verdergaande financiële verbindingen te leggen tussen de 
bestaande stedelijke en landelijke (gebieds)programma’s en middelen efficiënter in te 
zetten.

Belangrijk is om per stad-landzone een trekkende partij aan te wijzen. In de tabel hierboven 
zijn daartoe per zone de belangrijkste stakeholders beschreven en wordt een voorstel gedaan 
voor een trekker. Het definitief vastleggen van een trekker per deelgebied is belangrijk en 
uiteraard een bestuurlijk keuze van de betreffende overheden. 

Een aantal stad-landzones heeft een grensoverschrijdend karakter. Hier zijn kansen voor 
grensoverschrijdende samenwerking, waarmee de relatie met het Drielandenpark versterkt 
wordt.

Stad-Landzone Belangrijkste 
stakeholders

(Mogelijke) 
trekker

Relatie 
met PIO

1 Zuidelijk 
Maasdal

Maastricht, Eijsden-
Margraten, Provincie, 
Rijkswaterstaat

2 Zouwdal Maastricht,
Lanaken

Gemeente 
Maastricht

3 Buitengoed Geul & 
Maas

Maastricht, Meerssen, 
Valkenburg, Provincie

Buitengoed Geul en 
Maas fase 2

ja

4 Stad-landzone 
De Graven

Sittard-Geleen, Stein, 
Provincie, Chemelot, DSM

Provincie Limburg ja

5 Landgoederenzone 
Swentibold

Sittard-Geleen, Echt-
Susteren, Provincie, 
Waterschap, VDL Nedcar

Provincie Limburg ja

6 Geleenbeekdal Heerlen, Voerendaal, Nuth, 
Provincie,  Waterschap

Waterschap
Limburg

ja

7 Stedelijke parken 
(Oostflank, Heidser-
park/Carisborg, 
Groevegebied/
Palenbergerbeek, 
Park Gravenrode)

Heerlen, Brunssum,
Landgraaf, Kerkrade, 
Onderbanken

IBA Parkstad

8 Wormdal Kerkrade, Landgraaf, 
Herzogenrath, 
Übach-Palenberg

waarschijnlijk
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Het werken vanuit meervoudige opgaven aan integrale belangen heeft een sterke gelijkenis 
met de PIO aanpak (Platteland in Ontwikkeling). Echter PIO richt zich meer op het landelijk 
gebied. In een deel van de gebieden kan in het uitvoeringsspoor wel aangehaakt 
worden bij PIO, ook ten aanzien van procesmatige ondersteuning. In de tabel hiernaast 
zijn de acht stad-landzones weergeven, met daarbij de belangrijkste stakeholders, mogelijke 
trekkers en de relatie met PIO.

Als regio Zuid-Limburg samenwerken aan de stad-landzones als regionaal belang en per 
zone met prioriteit invulling geven aan voorgenoemde kernpunten biedt grote kansen om de 
ruimtelijke relaties tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke gebieden van 
Zuid-Limburg, het Maasdal en het grensoverschrijdende Drielandenpark echt te versterken 
en hiermee in Zuid-Limburg één sterk samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk 
te creëren. Hiermee werken we als regio aan de maatschappelijke Limburgse opgaven en 
belangen.
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POL 2014
In POL 2014 is samen met de regio vastgelegd dat de aantrekkelijkheid van Zuid-Limburg in 
sterke mate wordt bepaald door de aanwezigheid van op korte afstand van elkaar gelegen, 
dichtbevolkte stedelijke gebieden en het daartussen gelegen unieke Nationaal Landschap Zuid-
Limburg. De ambitie is om in Zuid-Limburg te komen tot één sterk samenhangend gebied, een 
stedelijk en landschappelijk netwerk met onder andere:

• krachtige economische campussen en clusters die een substantiële  bijdrage leveren  
 aan het bruto nationaal product;
• een hoogwaardig en divers aanbod van woonmilieus voor inwoners en   
 (kennis)werkers;
• uitstekende verbindingen tussen voorzieningen, kennisclusters en woongebieden,  
 binnen en buiten de regio; 
• een kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend landschap, waar het goed wonen,  
 werken en recreëren is.

Op basis van voorgaande is in POL 2014 voor Zuid-Limburg de opgave geformuleerd 
om de ruimtelijke relaties tussen het landelijk gebied, de stedenring, het Maasdal en het 
(grensoverschrijdende) Drielandenpark te versterken. Hierbij is het essentieel dat het landelijk 
gebied en de omliggende stedenring vanuit een gezamenlijke inzet en visie samenwerken. Door 
de aanleg van grootschalige noord-zuid gerichte infrastructuur (snelweg, spoorweg, kanaal) 
is de relatie tussen het Maasdal en het Zuid-Limburgse landschap voor een deel verloren 
gegaan. Zowel vanuit het landelijk gebied als vanuit de stedelijke gebieden kan de ruimtelijke 

1.1. Aanleiding & opgave
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Grens NLZL en het beschermingsgebied Stedelijke gebieden

relatie met het Maasdal worden verbeterd (bijvoorbeeld ter hoogte van het Geuldal via 
het programma Buitengoed Geul & Maas). Met name in de regio’s Parkstad Limburg en de 
Westelijke Mijnstreek biedt de transformatieopgave op het gebied van wonen een uitgelezen 
kans om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en landschappelijke structuren te herstellen. 
In Parkstad kan de regionale bekenstructuur als leidend principe worden gehanteerd en in de 
Westelijke Mijnstreek ligt de ontwerpopgave in de overgang tussen het Nationaal Landschap en 
het Maasdal (Midden-Limburg). Grensoverschrijdend kan hier via het Drielandenpark invulling 
aan gegeven worden. De opgave uit POL 2014 is om tot concrete voorstellen te komen om de 
ruimtelijke-fysieke relaties te versterken.

Regionale bestuursafspraken   
Het POL2014 is een zelfbindend document voor de Provincie Limburg. Op basis van dit 
document wordt er door provincie en gemeenten samengewerkt aan de regionale uitwerkingen. 
De eerste resultaten zijn opgeschreven in de Bestuursovereenkomst Regionale afspraken 
Zuid-Limburg (april 2016). 

Door de ondertekening hebben de achttien Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg 
onderling afgesproken dat ze het POL 2014 gebruiken als uitgangspunt bij de ontwikkeling en 
uitvoering van regionaal en gemeentelijke beleid. Ze hebben afgesproken op welke wijze de 
acht verschillende thema’s verder worden uitgewerkt en wat een ieders rol is. Onder het thema 
landschap heeft de stad-landrelatie in de bestuursafspraken opnieuw een plek gekregen. In de 
bestuursafspraken is hierover het volgende vastgelegd: 
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Versterken landelijk gebied met aangrenzende stedelijke gebieden 
van Zuid-Limburg, Maasdal en Drielandenpark.

Met name in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek biedt de 
transformatieopgave wonen de uitgelezen kans om de ruimtelijke 

kwaliteit te verbeteren en landschappelijke structuren te herstellen.

In Parkstad voornamelijk de regionale bekenstructuur als leidend 
principe hanteren.

Bij de Westelijke Mijnstreek ligt de ontwerpopgave in een goede 
aansluiting tussen het Heuvelland en het Maasdal.

Versterken van de stad-landrelatie als onderdeel van het regionaal 
meerjarige programmerings- en financieringssystematiek.

Samenwerking met actief participerende maatschappelijke partners, 
agrariërs en het bedrijfsleven. Verkrijgen van draagvlak.

De opgave

Gemeenten en Provincie werken in 2016 samen voor het Nationaal Landschap een meerjarig 
programmerings- en financieringssystematiek uit, gericht op onder andere:
Het realiseren van integrale projecten gericht op de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg en versterking van de stad-landrelatie samen met actief participerende maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven.

Deze verkenning
Deze verkenning geeft invulling aan de opgave uit POL 2014 en de regionale bestuursafspraken. 
Het resultaat betreft een concreet ambtelijk voorstel voor het Bestuurlijk Overleg Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg over de criteria en de begrenzing van deze gebieden en doet een tevens 
een voorstel op hoofdlijnen hoe de uitvoering in het licht van bestaande gebiedsprocessen het 
beste georganiseerd kan worden. Dit alles met als doel om de ruimtelijke relaties tussen het 
landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke gebieden van Zuid-Limburg, het Maasdal en het 
Drielandenpark te versterken en hiermee in Zuid-Limburg één sterk samenhangend stedelijk 
en landschappelijk netwerk te creëren.
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Verdieping van de opgave door ambtelijk kernteam;
Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Parkstad en Provincie Limburg

met ondersteuning door Heusschen*Copier

Criteria en definitie stad-landopgave

Stakeholdersbijeenkomsten:
Maasdal / Maastricht / Parkstad /  IBA / Sittard-Geleen / Waterschap

Sondering BO Nationaal Landschap: 22 juni 2016

Afstemming in regionale ambtelijke werkgroepen

Advies voor BO Nationaal Landschap: Februari 2017

Proces opgave POL2014

Deze verkenning is opgesteld door een ambtelijk kernteam met leden van de betrokken stedelijke 
gemeenten, de Provincie Limburg en bureau Heusschen*Copier. Tijdens de kernteambijeenkomsten 
is de begrenzing en de opgave vastgesteld. Tijdens drie stakeholdersbijeenkomsten zijn alle 
indicatieve stad-landzones en de opgave(s) uitvoerig besproken met belanghebbenden in de 
verschillende gebieden: Maastricht/ Maasdal, Parkstad/ IBA en Sittard-Geleen/ Waterschap 
Roer en Overmaas. Concepten van deze verkenning zijn besproken in de ambtelijke themagroep 
landschap van het Nationaal Landschap Zuid-limburg, in het ambtelijk kernteam POL Zuid-Limburg 
en in het ambtelijk overleg Parkstad-Limburg. Aan de hand hiervan is de opgave voor de stad-
landzones verder aangescherpt en is de begrenzing waar nodig aangepast.

In het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg van 22 juni 2016 is een eerste concept van 
deze verkenning besproken. De opbrengst uit dit bestuurlijk overleg is meegenomen in deze verkenning.

Het advies en eindconcept is besproken in het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
van 16 februari 2017. Het BO onderschrijft de lijn van de Verkenning Stad-landzones en vindt het 
belangrijk om per zone een trekker aan te wijzen. Het BO verzoekt om de verkenning Stad-landzones 
een plek geven in de actualisatie van de bestuursafspraken Zuid-Limburg. Tevens verzoekt het BO 
om met een ambtelijke werkgroep de vervolgstappen nader uit te werken, als onderdeel van de 
programmatische aanpak van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hierin dient aan bod te komen: 
•         Een verdieping van de benoemde stad-landzones, inclusief de uitwerking van de tabellen  
            t.a.v. stakeholders en dergelijke;
•         Het formuleren van een integrale ontwerpopgave per stad-landzone of onderdelen daarvan;
•         Het vertaling in een Uitvoeringsprogramma inclusief financieringssystematiek;
•         Het uitwerken van een voorstel over de status op het niveau van Zuid-Limburg.

1.2. Het proces
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Wat is een 
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Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is overwegend een cultuurlandschap met daarin 
een aantal bos- en natuurgebieden. Binnen het Nationaal Landschap  bevinden zich aan de 
randen van de steden een aantal gebieden met een overwegend groen karakter, die soms 
ver doordringen  in het stedelijk gebied en zo een overgang vormen van stad naar land. Door 
verstedelijkingsdruk en de aanleg van infrastructuur hebben deze gebieden in de loop der jaren 
in veel gevallen een versnipperd en soms verrommeld karakter gekregen.  

Door de huidige algemene afname van de verstedelijkingsdruk ontstaan kansen om die 
overgangsgebieden meer kwaliteit te geven en  oorspronkelijke landschappelijke structuren 
en historische routes te herstellen.  Voor fietsers en wandelaars kunnen ze op die manier meer 
dan nu een  aantrekkelijke  uitvalsbasis naar het landelijk gebied  vormen. Voorbeelden van 
deze gebieden zijn de Landgoederenzone van Maastricht, diverse beekdalen en groengebieden 
in Heerlen en Parkstad en de zone tussen Sittard en Geleen.

Is de opgave voor het Nationaal Landschap in het algemeen het behoud en versterken van de 
bestaande kernkwaliteiten, in de stad-landzones gaat het meer om actieve herstructurering 
door middel van ‘ontsnippering’, continuïteit van fiets- en wandelroutes, nieuwe robuuste 
groenstructuren, selectieve sloop en een nieuwe invulling van leegkomend vastgoed met 
monumentale waardes.

Op hoofdlijnen zijn er in en rond de drie stedelijke gemeenten in Zuid-Limburg drie 
onderscheidende zones/gebieden te benoemen: 

1. Bestaand stedelijk/bebouwd gebied
2. Geel buitengebied (veelal landbouwgronden inclusief bestaande bos- en  

natuurgebieden, beekdalen, etcetera); de insteek is hier vooral behoud en versterken 
van bestaande kwaliteiten, natuur- en landschapsontwikkeling, wateropgave, ecologische 
verbindingen, extensieve dagrecreatie, etcetera.

3. Groene stad-landzones; deze gebieden zijn veelal de overgang tussen punten 1 en 2. 
Een deel van deze gebieden zijn echte ‘scharnierpunten’ en directe uitloopgebieden. 
Opvallend zijn de aanwezige extensieve stedelijke functies zoals sportcomplexen, 
volkstuinen, een manege of crematorium, maar ook onderwijs, vormen van bedrijvigheid 
en verblijfsrecreatie. Door verstedelijkingsdruk en de aanleg van infrastructuur hebben 
deze gebieden in de loop der jaren in veel gevallen een versnipperd en soms verrommeld 
karakter gekregen. Het risico bestaat dat deze gebieden verder verrommelen als er geen 
gezamenlijke visie is met een gerichte regie en strategie op de toekomst. Er zijn binnen de 
stedelijke gebieden meerdere stad-landzones te benoemen.

2.1. Stad-landzones in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg



 bestaand stedelijk gebied  buitengebied  stad-landzones
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Een belangrijk verschil met het overig Nationaal Landschap is de invloed van de stad, zowel 
in gemeten afstand als in zintuiglijke ervaring. In de stad-landzones is de stad duidelijk 
voelbaar, door de contouren van bebouwing en de aanwezigheid van infrastructuur zoals 
wegen, spoorlijnen, hoogspanningsmasten etcetera. De rust en ruimte, zoals die in het overig 
Nationaal Landschap kan worden ervaren, is hier niet in die mate beleefbaar. Wat dat betreft 
kunnen de stad-landzones meer worden gezien als stedelijke parken, dan als landelijk gebied. 
Een deel van de zones heeft wel hoge natuurwaarden. De stad-landzones worden gekenmerkt 
door een aantal criteria, waardoor ze te onderscheiden zijn van andere gebieden. Onderstaand 
worden deze criteria toegelicht.

Scharnierpunt tussen stad en land
De stad-landzones liggen op het grensvlak van stedelijk gebied en het buitengebied van het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze gebieden hebben de kans om als een scharnierpunt 
te functioneren tussen het stedelijk en landelijk gebied.

Landschappelijke drager
Door de ligging op het grensvlak van stad en land is het onderliggende (cultuur)landschap 
in alle gebieden zichtbaar en beleefbaar. Toch zijn in alle gebieden op verschillende plekken 
landschappelijke structuren doorsneden, aangetast of verdwenen. De landschappelijke 
dragers/ondergrond in de stad-landzones zijn een waardevol potentieel voor de ontwikkeling 
van deze gebieden als basis voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Waar mogelijk, 
herstellen en (opnieuw) zichtbaar maken van robuuste groene en blauwe structuren versterkt 
de identiteit en herkenbaarheid van de plek. Deze zones hebben vaak, zowel wat betreft de 
bebouwde als onbebouwde delen hoge cultuurhistorische waarden, dat mede de identiteit kan 
versterken.

Direct uitloopgebied
De stad-landzones hebben een overwegend groen karakter en vormen hierdoor een direct 
uitloopgebied voor aangrenzende woon-, werk-, en/of recreatiegebieden.

Programmatische en economische dynamiek
Er is ook een verschil in economische dynamiek. Vanouds werden in deze stad-landgebieden 
functies opgenomen die vanwege hun ruimtebeslag naar de randen van de stad werden 
verwezen, zoals sportcomplexen, volkstuinen, maar ook onderwijs en vormen van 
bedrijvigheid. Naast agrarische bestemmingen is er een veelheid aan meer intensieve 
vormen van grondgebruik en daarmee ook van economische waarden en belangen. Een deel 
van de opgave bestaat uit het wegbestemmen, verplaatsen en amoveren van bedrijvigheid 
die op verkeerde plaatsen is gelegen en sloop en verdunning van woningen.  Dit maakt 
herstructurering lastig en duur. Al langer bestaat het idee dat nieuwe stedelijke functies die 
baat hebben bij een groene omgeving, zoals maneges, crematoria, intensieve vormen van 
recreatie, wellness, al dan niet in combinatie met stadslandbouw kostendrager zouden kunnen 
zijn voor de herstructurering van deze gebieden. Bovendien profiteren ze van de nabijheid 

2.2. Criteria stad-landzones
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van de stad en de aanwezige infrastructuur. Daarmee zou het overige Nationaal Landschap 
ontlast kunnen worden van deze functies en programma’s , waardoor aldaar de kwaliteiten 
van rust en ruimte en daaraan verbonden economische bedrijvigheid (zoals verblijfsrecreatie) 
gehandhaafd en kwalitatief versterkt kunnen worden. Dit uiteraard rekening houdend met de 
bestaande kenmerken en kwaliteiten van de verschillende overgangsgebieden en de regionale 
programmatische afspraken binnen de verschillende thema’s in Zuid-Limburg.

Regionaal belang
Stad-landzones zijn gemeente overschrijdend met verschillende stakeholders en een divers 
programma. Naast het lokale belang dienen de gebieden ook een regionaal belang. De gebieden 
hebben complexe ruimtelijke opgaven, zijn economisch van groot (nationaal) belang of bieden 
landschappelijk, recreatief, of toeristisch een uitdagend perspectief. Voor het Zuidelijk Maasdal 
in Maastricht speelt bijvoorbeeld de wateropgave (Deltaprogramma, KRW) een belangrijke 
rol in de transformatie van het gebied. In de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen) zijn 
internationale bedrijven de drijvende kracht achter een groeiende economie voor de regio. En 
Parkstad heeft een van de grootste ruimtelijke transformatieopgaven van Nederland, waarbij 
strategisch ingezette transformatie/verdunning kansen biedt voor toerisme en recreatie en 
voor de woonomgeving. Dat dit perspectieven biedt, wordt dit voorjaar bevestigd wanneer 
regio Parkstad een internationale toerismeprijs wint: ‘Door toerisme, cultuur en natuur als 
speerpunten in de ontwikkelingsstrategie op te nemen en deze jarenlang consequent door te 
voeren, is het de ondernemers en bestuurders in Parkstad Limburg gelukt om uit het niets een 
bloeiende sector op te bouwen’. Stedelijke en economische belangen worden juist gediend door 
landschappelijke belangen. Steden met een gezonder leefklimaat in en rondom de stad staan 
ook economisch sterker (zoals versterking gezondheid, afname criminaliteit en hittestress, 
verbetering luchtkwaliteit, verhoging WOZ waarden). Het is juist het verkokerd denken dat 
er voor zorgt dat landschappelijke, economische en stedelijke belangen tegen elkaar worden 
afgewogen terwijl het succes ligt in de versterking van elkaars belangen en samenwerking. 
Dat vergt dat belangen in de volle breedte worden benaderd en geduid.

Meekoppelkansen
Elke stad-landzone heeft zijn eigen kleur en karakter. Naast deze gebiedseigen eigenschappen 
zijn er per gebied ook specifieke ‘meekoppelkansen’ te benoemen. Andere ‘meekoppelkansen’ 
zijn bijvoorbeeld herstructurering (verdunning en vergroening) van stedelijk gebied, krimp, 
selectieve sloop, verbetering van toegankelijkheid, hergebruik van leegstand, continuïteit 
van fiets- en wandelroutes, versterking van toerisme en recreatie, verbetering van leef 
en/of vestigingsklimaat, ontsnippering en versterking van landschappelijke structuren, 
cultuurhistorisch erfgoed, (stads)landbouw en wateropgaven.
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Urgentie
De landschappelijke kwaliteit en samenhang in deze gebieden staat, onder andere door steeds 
verdergaande verstedelijking en infrastructurele ontwikkelingen, onder druk. Reden waarom 
sommige van deze gebieden al langere tijd aandacht krijgen, met als doel om de ruimtelijke 
samenhang en structuren te verbeteren en herstellen, zoals dat het geval is bij het Buitengoed 
Geul & Maas en Corio Glana. Dit is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. Stedelijke en 
economische ontwikkelingen prevaleren meestal boven landschappelijke belangen. Goede 
bedoelingen om de landschappelijke kwaliteiten overeind te houden of te versterken kunnen 
kwalitatief beter geborgd worden in het proces. Gezien de druk is er daarom sprake van 
urgentie in deze gebieden. Vanwege de matige Limburgse gezondheid en matige luchtkwaliteit 
ligt hier ook urgentie om het leef- en vestigingsklimaat te verbeteren.



LandgoederenzoneSwentibold

Stad-landzone De Graven

Zouwdal

Zuidelijk Maasdal

Buitengoed Geul & Maas

Wormdal
Geleenbeekdal

Stedelijke parken
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Op basis van de genoemde driedeling in gebieden uit paragraaf 2.1 en de gebiedscriteria uit 
paragraaf 2.2 is mede op basis van de stakeholderbijeenkomsten een indicatieve begrenzing 
gemaakt van de stad-landzones in Zuid-Limburg. In de onderstaande figuur zijn deze gebieden 
weergegeven. Hiermee worden in deze verkenning voor Zuid-Limburg acht stad-landzones 
onderscheiden. In deze verkenning is er voor gekozen gebieden alleen op te nemen als stad-
landzone als alle criteria meewegen.

2.3. Begrenzing stad-landzones
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In overleg met stakeholders van de drie stedelijke gebieden van Zuid-Limburg zijn de opgaven  
en projecten (niet limitatief) van de acht stad-landzones verder uitgewerkt. Met het landschap 
als drager is de begrenzing van de stad-landzone in meer detail bepaald en is er gekeken of er 
meerwaarde is voor een gemeenschappelijke integrale opgave. Dit laatste vormt de basis voor 
het advies van deze verkenning (zie Hoofdstuk 3).

2.4. Opgaven per stedelijk gebied van 
Zuid-Limburg
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• Buitengoed Geul & Maas
• Zouwdal
• Zuidelijk Maasdal

2.4.1. Stad-landzones Maastricht



Zouwdal

Zuidelijk Maasdal

Buitengoed Geul & Maas

Heusschen*Copier  -  29



1

2

3

4

5

6

7

8

9

30  -  Verkenning stad-landzones

Belangrijkste opgaven/
ontwikkelingen
1. Aansluiting A2
2. Station Maastricht-Noord
3. Groene Loper/beukenlaan
4. Beatrixhaven
5. Groenblauwe verbinding 

tussen Geuldal en Maasdal
6. Herbestemmen 

landgoederen

7. Eiland in de Geul
8. Kanjelzone
9. Verdunning/sloop

Buitengoed Geul & Maas
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6
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Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
1. Bedrijventerrein Lanakerveld fase II
2. Industriehaven ENA
3. Herinrichting Zouwdal
4. Uitbreiding Wienerberger
5. Stadsrand Malberg
6. Rondweg Smeermaas

7. Eiland in de Geul
8. Kanjelzone
9. Verdunning/sloop

Zouwdal
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Belangrijkste opgaven/
ontwikkelingen
1. Portomaar
2. Fietshotel Kampweg
3. Bestemmingsplan 

bedrijventerrein  
Eijsden Maastricht

4. Geïnvesteerd in 
natuurcompensatie

5. Bestemmingsplan   
waterrecreatiecentrum 
Eijsden en Kasteel Oost

6. Fun Valley/Ballorig
7. Wateropgave
8. Koninklijk fort Navagne
9. Altembroek-Hoogbos

Zuidelijk Maasdal
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• Landgoederenzone Swentibold
• Stad-landzone De Graven

2.4.2. Stad-landzones Sittard-Geleen



Landgoederenzone Swentibold

Stad-landzone De Graven
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2.4.2. Stad-landzones Sittard-Geleen
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Belangrijkste opgaven/
ontwikkelingen
1. Inpassingsplan A2
2. Herinrichting Roode Beek
3. Herinrichting Geleenbeek
4. Inpassen RWZI
5. Natuurverbeterplan ‘t 

Hout & IJzerenbos
6. Bodyshop VDL Nedcar
7. Spooraansluiting en   

Yard VDL Nedcar
8. Gebiedsvisie Nieuwstadt

9. Dorpsinpassing ‘Ommetje  
Nieuwstadt’

10. IPS
11. Groene verbinding Roode 

Beek en Maasdal via 
Limbrichter   
Bosch en Vloedgraaf

12. Voormalige Sportzone 
Sittard

13. Beleefbaar maken 
Geleenbeek Keutelbeek 
(‘Zitterd Revisited’)

Landgoederenzone Swentibold
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Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
1. Brightlands Campus
2. Sportzone
3. N294/N276
4. TZuyderland Medisch Centrum,   

Foroxity, De Haese
5. Groeneverbinding Heuvelland/  

Geleenbeekdal met Middenterras

Stad-landzone de Graven
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• Geleenbeekdal
• Wormdal
• Stedelijke parken:

 – Heidserpark & Carisborg

 – Oostflank

 – Groevegebied & Palenbergerbeek

 – Park Gravenrode

2.4.3. Stad-landzones Parkstad



Wormdal

Geleenbeekdal

Stedelijke parken
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40  -  Verkenning stad-landzones

Belangrijkste opgaven/
ontwikkelingen
1. Herontwikkeling Kasteel  

Reijmersbeek
2. Ontwikkeling sportveld tot  

levensloopbos
3. Recreatieve ontwikkeling 

Naanhof
4. Kasteel Hoensbroek/   

Corio Glana
5. Gebrookerbos initiatieven
6. Afronding woningbouw 

Overbroek

7. Ontwikkeling Hoeve       
Ter Linden

8. Herbestemming hoeve de 
Dries en IBA-project RWZI

9. Onderwijscluster inclusief  
bedrijventerrein Coriopolis

10. Instandhouding 
woonbuurten Ten Esschen, 
Welten, Benzenrade

11. Zorgvallei
12. AZC
13. Ontwikkeling 

bedrijventerrein de Beitel 
en Trilandis

Geleenbeekdal
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Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
1. Gebiedsplan Baalsbruggen-Wormdal
2. Landschapstheater Wormdal
3. Historische driehoek Rolduc e.o.
4. Ontwikkeling groen Lückerheide-Holzkuil-

Carisborg
5. Ontwikkeling landschappelijke   

verbindingszone Eygelshoven/herstel 
Anselderbeekdal

6. Groene schakel tussen Wormdal-
Anselderbeekdal, via het stadspark en 
transformatiewoonbuurt Rolduckerveld

7. Renaturering Worm (grensoverschrijdend)
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Wormdal
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42  -  Verkenning stad-landzones

Stedelijke parken

Oostflank

Park Gravenrode/ 
Anstelvallei

Groevegebied / 
Palenbergerbeek

Heidserpark / Carisborg



Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
5. Stads-/recreatiepark    

Schutterspark
6. Transformatie bedrijventerreinen  

Oostflank (i.r.t. buitenring  
en Nature Wonder World)

7. Ontwikkeling dag- en    
verblijfsrecreatiepark Nature   
Wonder World

8. Realisatie van de United States   
Army Garrison naar Hendrikterrein

9. Ontkluizing en renaturering   
Roodebeek en creëren directe   
verbinding Schutterspark -  
Brunsummerheide

10. Ontwikkeling bedrijventerrein   
Roode Beek
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Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
1. Gebrookerbos initiatieven
2. Ontwikkeling bedrijventerrein Emma
3. Afronding woningbouw Uterweg
4. Ontwikkeling Sportpark Varenbeuk

Heidserpark & Carisborg

Oostflank

Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
11. Gebrookerbos initiatieven
12. Ontwikkeling groevegebieden 

Beaujean en Sigrano
13. Instandhouding woonbuurt Palemig
14. IBA-project Slot Schaesberg

Groevegebied & Palenbergerbeek

Belangrijkste opgaven/ontwikkelingen
15. Attractieparken Gaia Zoo,   

Snowworld, Mondo Verde & Megaland
16. Bedrijventerrein Dentgenbach
17. IBA-project Ikgroenhet
18. IBA-project Doorontwikkeling   

Wilhelminaberg
19. IBA-project Endless Summer
20. Veilige wieleromgeving
21. Landschapsontwikkeling Anstelvallei

Park Gravenrode/Anstelvallei
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3

Naar integrale opgaven 
in de stad-landzones van 

Zuid-Limburg



46  -  Verkenning stad-landzones

Ons advies is om in de stad-landzones te werken aan een robuust groen-blauw raamwerk, 
waarbinnen de aanwezige of beoogde stedelijke en economische functies een plek kunnen 
krijgen. Met andere woorden: het versterken van de landschappelijke kwaliteit en samenhang 
in deze gebieden, met groen, water en cultuurhistorie als belangrijke dragers, zodat er 
interessante en duurzame woon-, werk- en recreatielandschappen ontstaan en daarmee een 
betekenisvolle bijdrage wordt geleverd aan het leef- en vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. 

Om te voorkomen dat deze gebieden door toekomstige opgaven ongericht dichtslibben, 
waarmee belangrijke kansen voor kwaliteitsverbetering van de economische en sociale 
structuurversterking blijven liggen, is het van belang dat ze een status krijgen die recht doet 
aan de integrale opgave en de ontwikkeling van het robuuste groen-blauwe raamwerk. Het 
vastleggen van deze status op provinciaal niveau (bijv. binnen de uitvoeringskaders van het 
nationaal landschap) en in een gemeentelijke of regionale structuurvisie is hiervoor een logische 
keuze. Een voorbeeld hiervan is Omgevingsvisie Sittard-Geleen, hiernaast weergegeven.

Om te komen tot realisatie is de insteek dat we, vertrekkend vanuit een integrale 
ontwerpopgave (een visie), komen tot een lange termijn perspectief (bijvoorbeeld een 
programmaplan voor de komende jaren) en vervolgens stappen zetten naar een gefaseerde 
uitvoering (bijvoorbeeld een jaarlijks uitvoeringsprogramma). Per stad-landzone kan 
bovendien bekeken worden in hoeverre er dominante ontwikkelingen spelen (zoals bijvoorbeeld 
een herstructureringsopgave, wateropgave, campusontwikkeling, recreatie of industrie), die 
mede als motor kunnen dienen voor het realiseren van de landschappelijke opgaven. De stad-
landzones zijn mede geselecteerd op kansen voor meekoppeling. Speciale aandacht vraagt 
ook het beheer in de stad-landzones en de rol van de landbouw. Er bevinden zich in deze 
zones vaak nog agrarische bedrijven die primaire agrarische productie hebben of geheel of 
gedeeltelijk getransformeerd zijn als bedrijven met multifunctionele landbouw of naar niet-
agrarische bedrijven. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen als beheerder 
en als scharnierpunt tussen stad en land (bijv. zorgboerderijen, educatieboerderijen en 
stadslandbouw).

Vanwege vaak gemeentegrens overstijgende projecten is een gezamenlijke aanpak tussen 
diverse overheden noodzakelijk.

Financiering van het robuuste groen-blauwe raamwerk kan daarnaast voor een 
deel plaatsvinden middels financiering uit bestaande programma’s (bijvoorbeeld 
beekherstelprojecten). Knelpunt is echter dat financiering in stedelijke gebieden vaak vooral 
gericht is op binnenstedelijke ontwikkelingen en herstructurering of stedelijk groen in de wijk 
en financiering in het landelijk gebied zich vooral richt op Europese doelen als de Goudgroene 
natuurzone en Kaderrichtlijnwaterbeken. De stad-landzones dreigen hierbij tussen de wal en 
het schip te vallen. De opgave is om verdergaande financiële verbindingen te leggen tussen 
de bestaande stedelijke en landelijke (gebieds-)programma’s en middelen efficiënter in 
te zetten. 

Naar integrale opgaven in de 
stad-landzones van Zuid-Limburg
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Omgevingsvisie Sittard-Geleen
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Belangrijk is om per zone een trekkende partij aan te wijzen. In de tabel op pagina 50 zijn 
daartoe per zone de belangrijkste stakeholders beschreven en wordt een voorstel gedaan 
voor een trekker. Het definitief vastleggen van een trekker per deelgebied is belangrijk en 
uiteraard een bestuurlijke keuze van de betreffende overheden. 

Een aantal stad-landzones heeft een grensoverschrijdend karakter. Hier zijn kansen voor 
grensoverschrijdende samenwerking, waarmee de relatie met het Drielandenpark versterkt 
wordt.

Het werken vanuit meervoudige opgaven aan integrale belangen heeft een sterke gelijkenis 
met de PIO aanpak (Platteland in Ontwikkeling). Echter PIO richt zich meer op het landelijk 
gebied. In een deel van de gebieden kan in het uitvoeringsspoor wel aangehaakt worden 
bij PIO, ook ten aanzien van procesmatige ondersteuning. In de kaart op pagina 49 zijn 
de PIO gebieden weergegeven. Waarna in de tabel op pagina 50 de acht stad-landzones zijn 
weergegeven, met daarbij de belangrijkste stakeholders, mogelijke trekkers en de relatie met 
PIO.
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Omgeving VDL / 
A2 Verbreding / 

Geleenbeek / IJzerenbos

Beek / Bunderbos

Corio Glana

Eyserbeekdal

Kunderberg

Bovengeul-Gulpdal

Savelsbos

Bemelerberg

PIO-gebieden in Zuid-Limburg



50  -  Verkenning stad-landzones

Stad-Landzone Belangrijkste 
stakeholders

(Mogelijke) 
trekker

Relatie 
met PIO

1 Zuidelijk 
Maasdal

Maastricht, Eijsden-
Margraten, Provincie, 
Rijkswaterstaat

2 Zouwdal Maastricht,
Lanaken

Gemeente 
Maastricht

3 Buitengoed Geul & 
Maas

Maastricht, Meerssen, 
Valkenburg, Provincie

Buitengoed Geul en 
Maas fase 2

ja

4 Stad-landzone 
De Graven

Sittard-Geleen, Stein, 
Provincie, Chemelot, DSM

Provincie Limburg ja

5 Landgoederenzone 
Swentibold

Sittard-Geleen, Echt-
Susteren, Provincie, 
Waterschap, VDL Nedcar

Provincie Limburg ja

6 Geleenbeekdal Heerlen, Voerendaal, Nuth, 
Provincie,  Waterschap

Waterschap
Limburg

ja

7 Stedelijke parken 
(Oostflank, Heidser-
park/Carisborg, 
Groevegebied/
Palenbergerbeek, 
Park Gravenrode)

Heerlen, Brunssum,
Landgraaf, Kerkrade, 
Onderbanken

IBA Parkstad

8 Wormdal Kerkrade, Landgraaf, 
Herzogenrath, 
Übach-Palenberg

waarschijnlijk

Als regio Zuid-Limburg samenwerken aan de stad-landzones als regionaal belang en per 
zone met prioriteit invulling geven aan voorgenoemde kernpunten biedt grote kansen om de 
ruimtelijke relaties tussen het landelijk gebied en de  aangrenzende stedelijke gebieden van 
Zuid-Limburg, het Maasdal en het grensoverschrijdende Drielandenpark echt te versterken 
en hiermee in Zuid-Limburg één sterk samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk 
te creëren. Hiermee werken we als regio aan de maatschappelijke Limburgse opgaven en 
belangen.
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