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Chemelot is na een lange periode van mijnbouw en chemische industrie doorgegroeid  
naar een gebied met een hoogwaardige kennisindustrie in chemie en materialen. 
Het agrarische cultuurlandschap van de negentiende eeuw in het gebied is daardoor 
ontwikkeld tot een  verstedelijkt gebied met Chemelot als economisch en geografisch 
centrum. De economische kracht van Chemelot en de hoogwaardige leefomgeving 
in de woongebieden er omheen liggen harmonieus naast elkaar; een bijzonder 
resultaat van haar gezamenlijke historie. Het heeft een regio opgeleverd met een 
aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat met, naast een hoogwaardige industrie, een 
hoogwaardig groen landschap, goede voorzieningen en hoogwaardige woonmilieus.

Voor Nederland - de nummer vier chemieproducent van Europa - is de aanwezigheid 
van een chemiecluster in Zuid-Limburg van grote economische waarde. Op dit 
moment omvat de locatie ca 800 ha en biedt  werkgelegenheid aan ruim 8,000 
medewerkers met meer dan  ruim 60 nationaliteiten bij 150 verschillende bedrijven. 
De activiteiten op Chemelot genereren een omzet van meer dan 10 miljard euro 
per jaar. Chemelot neemt ongeveer 20% van de chemiesector in Nederland voor 
zijn rekening en behoort tot de top 5 chemieclusters in Nederland. De Chemelot 
site omvat het Industrial Park (IP) ), de haven Stein en de Brightlands Chemelot 
Campus (BCC). Op de Brightlands Chemelot Campus van 25 ha werken circa 1.950 
kenniswerkers en ruim 700 studenten samen aan innovatie op het gebied van chemie 
en materialen.

De visie van Chemelot is om tussen nu en 2025 uit te groeien tot de meest  
competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa in balans 
met de leefbaarheid in de naaste omgeving. Met het opstellen van de visie Chemelot 
2025 door de gezamenlijke bedrijven op Chemelot is de ontwikkeling van Chemelot 
in een belangrijke  fase gekomen. De bedrijven en de bij het gebied betrokken 
overheden Provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Stein vinden 
het van groot belang dat de doorontwikkeling van Chemelot en omgeving de regio 
als totaal versterkt en dat ze aansluit bij de gebiedskwaliteiten en gebiedsambities 
(economisch, stedelijk en landschappelijk) zoals beschreven in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg, de Omgevingsvisie van de gemeente Sittard-Geleen en de 
Structuurvisie van de gemeente Stein. 

Vanwege deze ambitie ontwikkelen wij, DSM, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus 
, de gemeenten Sittard-Geleen en Stein en de Provincie Limburg, gezamenlijk een 
strategische gebiedsvisie voor Chemelot en haar omgeving  waarvan de  hoofdlijn voor 
u ligt. De gebiedsvisie maakt inzichtelijk waar en hoe programmatische en ruimtelijke 
afstemming wenselijk is tussen deelontwikkelingen onderling en hun omgeving; 
waar en hoe lopende ontwikkelingen elkaar kunnen versterken; en waar kansen zijn 
voor nieuwe ontwikkelingen die het gebied economisch en ruimtelijk verder kunnen 
versterken. De gebiedsvisie vormt een gezamenlijk denkkader waarmee met respect 
voor ieders rol ontwikkelingen verder kunnen worden uitgewerkt.

1 Inleiding
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2 Een gebied in ontwikkeling

Chemelot 2025
Over vijf tot tien jaar zijn er naar verwachting 
meer dan tienduizend arbeidsplaatsen op 
Chemelot, op het Industrial Park en de 
Brightlands Chemelot Campus samen. 
Chemelot wil in de toekomst de combinatie van 
onderzoek en ontwikkeling (R&D) op de campus 
met industriële productie op het industriepark 
verder uitbouwen. Op de site is nog voldoende 
ruimte om de verdere groei van het industriële 
park te faciliteren. De campus groeit nu harder 
dan verwacht en zal zodanig doorgroeien dat 
in 2023 op het huidige Chemelot terrein geen 
ruimte meer is. Verdere uitbreiding van de 
campus in noordelijke richting lijkt dan de 
meest logische mogelijkheid. 

Duurzaamheidstransitie
Chemelot is als energie-intensieve site 
onlosmakelijk verbonden met één van de 
grootste maatschappelijke uitdagingen 
van dit moment: het tegengaan van 
klimaatverandering. Chemelot heeft een 
duidelijke visie om in 2050 klimaatneutraal 
te opereren, waardoor alle producten, die 
Chemelot vandaag maakt, ook in de toekomst 
beschikbaar zijn, maar dan groen. Hiervoor zet 
Chemelot in op zowel grondstofvergroening 
als op energievergroening. Dus niet 
alleen een energietransitie, maar ook een 
industrietransitie. De kracht van Chemelot 
is hierbij de kruisbestuiving tussen de 
technologische innovatie van de Campus en de 
industriële toepassingen op het Industrial Park. 

Op dit moment wordt er  een aantal wijken in 
de omgeving verwarmd met de restwarmte van 
Chemelot. De geplande aansluiting van Het 
Groene Net op de Naftakraker van Sabic levert 
de komende jaren een forse nieuwe warmtebron 
voor de gebouwde omgeving in Sittard-Geleen, 
Stein, Beek en Maastricht-Aachen-Airport. Met 
het project Zitta Biogas op Chemelot kan OCI 
Nitrogen ongeveer 700 kton varkensmest uit 

Limburg gaan verwerken tot zo’n 40 miljoen m3 
biogas, wat gelijk staat aan een aardgasgebruik 
van 25.000 huishoudens. Tenslotte bestaan er 
plannen om  de uitstoot van (zuivere) CO2 van 
OCI Nitrogen via pijpleidingen te transporteren 
naar het Noord-Limburgse kassengebied. Daar 
kan deze CO2 hergebruikt worden als meststof 
in de glastuinbouw. Er zijn plannen in uitvoering 
voor zonnepanelen op daken van gebouwen en 
op de Louisegroeve op de Chemelotsite. Voor het 
gebied Graetheide wordt  onderzocht of dit gebied 
ontwikkelingsmogelijkheden kan bieden voor 
innovatie en duurzame hernieuwbare energie 
in combinatie met ecologie, landschappelijke 
herinrichting, recreatie en landbouw. 

Uitbreiding Campus
In een studie door Buck Consultants International  
is aangetoond dat het campusconcept 
bedrijven kan aantrekken waarvoor binnen het 
campusdeel van de Chemelotsite na 2023 geen 
ruimte meer is. De uitbreidingsbehoefte van de 
Brightlands Chemelot Campus bedraagt volgens 
een prognose van BCI 25-47 ha. Binnen het 
campusdeel op de Chemelotsite is nog ruimte 
voor ca 12 ha uitbreiding.
Om een geheel te kunnen vormen met de 
bestaande campus dient de uitbreiding met 13-35  
ha volgens de BCI-studie te worden gerealiseerd 
op de locatie De Lexhy, gelegen aan de noordzijde 
van de N294 (Urmonderbaan). In het lage 
scenario groeit de werkgelegenheid naar ruim 
4.000 arbeidsplaatsen en in het hoge scenario 
naar ruim 5.700 arbeidsplaatsen in 2026. Daarbij 
groeit het studentenaantal naar 1000. Op de 
campus vinden activiteiten plaats op het gebied 
van onderwijs, R&D, pilotplants en kleinschalige 
productie. De uitbreiding op De Lexhy dient een 
ruimtelijke eenheid te vormen met de bestaande 
(en uit te breiden) campus aan de zuidkant van de 
Urmonderbaan.
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Infrastructuur
De A2 wordt tussen de knooppunten Vonderen 
(aansluiting A73) en Kerensheide (aansluiting 
A76) uitgebreid van 2 naar 3 rijstroken. De 
aansluiting Urmonderbaan (N294) wordt hierop 
ook aangepast. Door de plannen voor de van 
de groei van de BCC en het Industrial Park 
wordt de aansluiting van de Oude Postbaan 
extra belast. Uit Studie van RHDHV blijkt dat 
de kruising Urmonderbaan/Oude Postbaan de 
extra verkeersbewegingen niet aankan en dat 
hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. 
Door de verschillende partijen wordt momenteel 
onderzocht hoe de Chemelot site en omgeving 
in de toekomst goed bereikbaar kunnen blijven. 
De haven van Stein behoort tot het grondgebied 
van Chemelot en is grotendeels in gebruik 
door bedrijven die gevestigd zijn op  Chemelot 
en die stoffen over het water aan- en afvoeren. 
De haven is met het Industrial Park verbonden 
door pijpleidingen (t.b.v. stoffen en gassen 
zoals ammoniak) en een spoorlijn. Vanuit het 
IP lopen ook buisleidingen naar Rotterdam, 
Vlaanderen en het Duitse achterland. De 
Chemelot site heeft op dit moment alleen  een 
noordelijke spooraansluiting op het railnetwerk. 
Treinverkeer richting zuiden moet daarom 
altijd eerst gerangeerd en kopgemaakt worden 
in Sittard hetgeen onwenselijk is in verband 
met veiligheid. Door de realisatie van de 
zuidelijke spooraansluiting op de bestaande 
terminal op het Industrial Park ontstaan extra 
afvoermogelijkheden in de richting van België en 
Frankrijk en hoeven goederentreinen niet meer 
te rangeren op het spooremplacement in Sittard.

Uitbreiding Industrial Park 
Binnen het industrial Park wordt actief gezocht 
naar bedrijven die via een vestiging toegevoegde 
waarde kunnen leveren aan Chemelot. Het doel 
is om tot 2025 jaarlijks twee nieuwe industriële 
bedrijven aan te trekken. 

Kerensheide/Poort van Stein
Op het bedrijventerrein Kerenheide is ca 6 ha 
ruimte beschikbaar in de zuidoosthoek (de 
voormalige Superconfexlocatie). Voor deze 
locatie, Poort van Stein genoemd, wordt een 
plan ontwikkeld voor vrijetijdseconomie, groen 
(als onderdeel van de groene ring rond Stein) 
en bedrijven. Daarbij is het uiteraard van 
belang rekening te houden met de externe 
veiligheidscontouren van Chemelot.

Bramert-Noord
Ten noorden van de kern Urmond is een 
uitbreidingsmogelijkheid voor ca 50 woningen 
voor specifieke doelgroepen waarvoor de 
bestaande planvoorraad te weinig ruimte biedt.

Stad-landzone De Graven 
De stad-landzone de Graven is een groene 
verbindingszone tussen het Geleenbeekdal en 
de Maasvallei. Het gedeelte tussen Sittard en 
de Maas is een overgangszone tussen Chemelot 
en het landelijk gebied. In deze zone wordt 
wanneer  nodig de uitbreiding op De Lexhy 
gerealiseerd in combinatie met versterking 
van het landschap. De landschappelijke 
invulling van dit deel van de stad-landzone is 
een gezamenlijke opgave van de gemeenten 
Sittard-Geleen, Stein, de Brightlands Chemelot 
Campus, DSM en de provincie Limburg. 
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De industriële historie en de landschappelijke basis heeft Chemelot 
en omgeving haar unieke karakter gegeven. In de visie Chemelot 2025 
is verwoord hoe de gezamenlijke bedrijven op Chemelot het gebied 
willen doorontwikkelen tot de meest veilige, competitieve en duurzame 
materialen- en chemiesite van West-Europa. In de Omgevingsvisie 
van Sittard-Geleen, de Structuurvisie van Stein en in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg is benoemd welke kwaliteiten van belang zijn 
in en rondom Chemelot en welke ambities (economisch, stedelijk en 
landschappelijk) er spelen. Vanuit deze basis vinden wij als overheden 
en bedrijven gezamenlijk een aantal waardes van belang in de 
doorontwikkeling van Chemelot en omgeving: de zes kernkwaliteiten 
van Chemelot en omgeving (in willekeurige volgorde).

Chemelot meer dan een industrieterrein
Chemelot is veel méér dan een industrieterrein in Zuid-Limburg. De 
hoge mate van integratie en synergie op Chemelot, van de kennis en 
expertise van de Brightlands Chemelot Campus, de fabrieken en de 
site services, is uniek in Europa. Hierdoor kunnen de fabrieken op 
het Industrial Park, alsook de proeffabrieken op de campus efficiënt 
opereren op het gebied van grondstoffen, energie en kosten en 
concurrerend produceren. De volledige keten, van R&D, onderwijs, 
pilot- en demofabrieken en grootschalige maakindustrie bevindt zich 
op één terrein. De combinatie van Industrial Park en Campus maakt 
Chemelot uniek in zijn soort. Chemelot presenteert zich ook visueel 
aan de regio door haar ligging aan de A2.

De campus ontwikkelt zich tot een creatieve broedplaats voor innovatie 
en voor nieuwe bedrijven met in totaal duizenden hoogopgeleide 
medewerkers. Deze dynamische situatie is mede het resultaat van 
samenwerking tussen de betrokken bedrijven, onderwijsinstellingen 
en kennisinstituten alsmede de overheid. De campus levert een 
actieve bijdrage, onder meer door het faciliteren van de bouw van 
proeffabrieken,  het versnellen van de ontwikkeling aan  nieuwe 
bedrijvigheid en door de innovatieve R&D gericht op duurzaamheid en 
energietransitie. Binnen het campus ecosysteem zijn hoogwaardige 
R&D/innovatie-activiteiten gebundeld en in fysieke nabijheid van 
elkaar. Daarnaast is sprake van een hechte en levendige gemeenschap 
met het Center Court gebouw als hart en een groene en hoogwaardige 
verblijfsruimte als decor.

3 Kernkwaliteiten Chemelot e.o. 
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De Brightlands Chemelot Campus heeft een groeiende meerwaarde 
voor de regio als magneetfunctie voor nieuw talent en nieuwe 
bedrijvigheid. Ze is een belangrijk onderdeel van de regionale 
economische ontwikkeling door kennisuitwisseling en samenwerking 
met bedrijven buiten de campus, toeleveranciersrelaties en het 
aantrekken van talent in de regio. Daarnaast biedt de klimaattransitie 
van Chemelot hierbij kansen om uit te groeien tot een ‘center of 
excellence’ op het gebied van duurzame technologie. 

Een veilige en leefbare omgeving
Wonen, leven en werken gaan in de Westelijke Mijnstreek al eeuwen 
hand in hand. De bedrijvigheid op Chemelot en de omliggende 
woonomgeving liggen vanuit een historie van mijn en mijnkoloniën 
ook nu verdraagzaam naast elkaar. Het is fijn wonen in deze regio 
ondanks en tegelijkertijd dankzij de ligging van de woonwijken en 
dorpen op korte afstand van Chemelot. Een goede externe veiligheid 
en luchtkwaliteit en een beperkte geluidsoverlast zijn hierbij van 
groot belang om een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving te 
garanderen. Een mooi landschap, hoogwaardige woonwijken en 
goede voorzieningen maken de leefbaarheid compleet.

Een waardevol landschap
Chemelot en haar omgeving liggen landschappelijk op de overgang 
van Heuvelland en Maasdal. Aan de zuid-  en oostzijde ligt het 
Nationaal Landschap Heuvelland met haar hellingen en hoogterras. 
Aan de westzijde bevindt zich het Maasdal, een ecologische en 
landschappelijke verbindingszone met de meanderende Maas als 
blauwe ader in haar midden. Deze twee verschillende landschappelijke 
kwaliteiten komen rondom Chemelot samen, het meest pregnant aan 
de noordzijde. Hier ligt te midden van de stedelijke band van woonkernen 
en bedrijventerreinen een licht geaccidenteerd coulissenlandschap 
met een bijzonder landelijk karakter. Het gebied dat van oorsprong 
een open heidegebied was, kenmerkt zich door de openheid van het 
agrarisch gebied afgewisseld met kleine bosgebiedjes en laan- en 
erfbeplanting (coulissen). Graetheide is onderdeel van dit gebied. 
Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen Maasvallei en 
Heuvelland. Haar landschappelijke en natuurwaarden zijn van belang 
voor het woon- en leefklimaat in de omliggende kernen. De landbouw 
is de belangrijkste huidige drager van het gebied. In de overgang van 
stedelijke gebied naar het coulissenlandschap ligt een divers gebied 
waarin stedelijke functies en het natuur- en agrarisch landschap in 
elkaar grijpen  Hier wordt het coulissenlandschap beleefd vanuit het 
stedelijk gebied en vanaf de Urmonderbaan. Hier vormt het landschap 
tevens de groene contramal van Chemelot.
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Goede multimodale bereikbaarheid 
De overgang van Midden naar Zuid-Limburg is het smalste stukje van 
Nederland. Door deze flessenhals lopen in noord-zuidelijke richting 
het Julianakanaal, de A2, de N276 en het spoor. Ter hoogte van het 
Chemelot-terrein kruist de A2 de verbinding tussen Antwerpen/
Brussel en Keulen, de A76. Dit alles zorgt voor een goede multimodale 
bereikbaarheid van de regio. Naast het regio-overschrijdende 
wegennetwerk is er een fijnmazige netwerk van wegen tussen de 
kernen. In het verleden is dit netwerk door de aanwezigheid van de 
mijnen en daarna Chemelot regelmatig aangepast. 
De infrastructuur was de ondersteuner en aanjager van de economische 
ontwikkeling van de laatste eeuw en is blijvend voorwaardenschepper 
voor nieuwe economische ontwikkelingen. De bereikbaarheid per 
fiets en openbaar vervoer behoeft nog extra aandacht.

Een rijk industrieel verleden
De Westelijke Mijnstreek heeft vanaf 1900 een enorme ruimtelijke 
transitie doorgemaakt die grotendeels is bepaald door het 
mijnverleden. De Staatsmijn Maurits is van grote invloed geweest op 
het gebied. Er zijn grote ingrepen gedaan op de aanwezige ruimtelijke 
structuren om zowel de industriële transitie als de daarbij behorende 
woningbouwontwikkelingen te faciliteren. Door de mijnindustrie 
heeft de verstedelijking van de regio een grote vlucht genomen, 
beginnende met de mijnkoloniën die specifiek werden gebouwd om 
de arbeiders uit de mijnen te huisvesten. Onder andere Geleen is in 
deze tijd uitgegroeid van een verzameling dorpen tot een middelgrote 
stad en  economische motor van de regio. Met de omschakeling 
van de kolenwinning naar de chemische industrie is de transitie en 
verstedelijking verder doorgezet. Het oprichten van een open innovatie 
campus, gevestigd op de Chemelot site,  is weer een nieuwe stap in 
deze transitie. Hierdoor is de transitie van het industrieel landschap 
een continu proces geworden en daarmee onderdeel van het DNA van 
de regio. De Chemelot-site vormt letterlijk het hart van de regio. De 
economische transformatie van agrarisch gebied naar open innovatie 
campus is door de relicten uit de verschillende historische tijdlagen 
zichtbaar. Zij maken de identiteit van de Westelijke Mijnstreek 
daadwerkelijk leesbaar.
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Oog voor de toekomst 
Energie is historisch belangrijk geweest in het gebied. Ook 
nu is energie, en duurzaamheid in de breedte een belangrijk 
thema. Met Chemelot hebben we een industrie in onze regio 
waarvoor duurzaamheid essentieel is. Enerzijds gaat het 
om de energietransitie en het gebruik van grondstoffen en 
anderzijds om het leveren van innovatieve oplossingen voor de 
duurzaamheidsvraagstukken in de maatschappij.
Chemelot heeft recent plannen gepresenteerd om toe te 
werken naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, waarbij 
er gestreefd wordt om richting 2030 een halvering van de CO2-
emissie te realiseren. Op verschillende fronten wordt gewerkt 
aan de continue verduurzaming van Chemelot en haar omgeving. 
Chemelot is hierbij verbonden met haar omgeving als het gaat 
om energiesystemen. Daarnaast is het doel  fossiele stromen die 
gebruikt worden als grondstaf en energiedrager de komende jaren 
te vergroenen  en voor de energievoorziening over te schakelen  op 
duurzame elektriciteit.
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Oude Postbaan als structuurdrager

Een veilige omgeving (risicocontour 10  )-6

Bestaand woongebied

Primaire auto-ontsluiting

Sterke verbinding campusdelen ‘Linking Pin’
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Zuidelijke spooraansluiting
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Het industriële verleden als drager van nieuwe ontwikkelingen

Onderzoeksgebied duurzame energie

Vooroplopen naar een duurzame toekomst

Algemeen

Hoogtelijnen

Zoekgebied verdere uitbreiding Campus

Groene ring Stein

Ecologische verbinding

Spoorweg

Snelfietsroute ‘Brightlands Bikelane’

Gate Chemelot

Onderzoek verplaatsing Gate 1
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4 Streefbeelden

Het is onze ambitie dat de doorontwikkeling van Chemelot de regio als 
totaal versterkt en dat ze aansluit bij de bestaande gebiedskwaliteiten. 
De gezamenlijke visie hoe deze ambitie te realiseren is verwoord in 
volgende 6 streefbeelden. Deze streefbeelden vertrekken vanuit onze 
kernkwaliteiten. 

Chemelot als economische motor van de regio
We faciliteren als regio de economische doorontwikkeling van 
Chemelot als economische motor van de regio. Voor wat betreft de 
chemische industrie gebeurt dit op de huidige site. De Brightlands 
Chemelot Campus als visitekaartje van de regio als kenniseconomie 
kan indien nodig met haar huidige activiteiten uitbreiden op de Lexhy. 
Van belang hierbij is om de verschillende onderdelen van de campus 
als samenhangend ecosysteem te ontwikkelen met een sterke 
verbinding tussen de campusdelen (‘linking pin’). Chemelot vormt 
vanuit ruimtelijke perspectief ook het daadwerkelijke hart van de regio. 
Daaromheen ligt een rand van bedrijventerreinen waar de spin-off van 
Chemelot moet  landen. Door hier meer op te sturen ontstaat er een 
ruimtelijke wisselwerking die zorgt voor economische versterking. 
De kenniseconomie presenteert zich duidelijk aan de regio door haar 
ligging aan de A2 te benutten als representatieve zijde.

Het is goed leven in de Westelijke Mijnstreek
De excellente kenniseconomie die we als Chemelot en omgeving willen 
zijn bestaat bij de gratie van een kwalitatief goed woonmilieu met 
gezonde inwoners. Door het bieden van een aantrekkelijk, leefbaar en 
veilig woon- en leefklimaat binden  we bewoners en arbeidskrachten  
en zijn we aantrekkelijk voor nieuwkomers. We versterken de Westelijke 
Mijnstreek als regio waar wonen, werken en recreëren hand in hand 
gaan. We bouwen de vrijetijdseconomie waar mogelijk verder uit. We 
profileren de regio als innovatief en brengen de slimme innovaties van 
Chemelot naar de directe woonomgeving (‘living lab’s’). Op deze manier 
wordt een uithangbord gecreëerd voor zowel de Brightlands Chemelot 
Campus, de Westelijke Mijnstreek als de gehele Euregio. Met de 
doorontwikkeling van Chemelot bewerkstellingen we tegelijkertijd een 
verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Nieuwe 
ontwikkelingen van Chemelot en verdere ontwikkelingen in de omgeving 
worden afgestemd op de (on)mogelijkheden van geluid, lucht en externe 
veiligheid. We maken hiervoor samen duidelijke keuzes. Met het oog op 
een hoog  veiligheidsniveau (en streven naar een continue  verbetering 
van de veiligheid) scherpen we de locatiekeuze van risicovolle activiteiten 
op de Chemelot site (toxisch risico, explosiegevaar, brandgevaar) en 
kwetsbare objecten in de omgeving (doelgroep en aantallen mensen) 
aan vanuit een gezamenlijke visie op externe veiligheid. Hetzelfde doen 
we voor geluid en luchtkwaliteit.

11



Versterking van het groene landschap
Ons handelen is gericht op een economische ontwikkeling van 
Chemelot die in balans is met zijn omgeving. We  versterken  de 
landschappelijke en ecologische structuur van het coulissen-
landschap tussen het Geleenbeekdal en het Roodebeekdal  en 
de Maasvallei. We behouden en versterken waar mogelijk de 
kenmerkende landschapselementen zoals de openheid en de 
coulissen van opgaand groen. Ook stimuleren we de biodiversiteit. 
Verder vergroten we de beleefbaarheid van het landschap onder 
andere voor de versterking van de vrijetijdseconomie.

Doorontwikkeling goede multimodale bereikbaarheid
We zien infrastructuur als blijvend voorwaardenschepper voor 
nieuwe economische ontwikkelingen. Daarvoor is  het goed 
functioneren van de infrastructuur van groot belang. We behouden 
en vergroten de multimodale bereikbaarheid. De A2-verbreding 
faciliteert de versterking van Chemelot Industrial Park en de 
Brightlands Chemelot Campus. We optimaliseren de aansluitingen 
van Chemelot op de Urmonderbaan. De bereikbaarheid van 
Chemelot vanuit de regio wordt verbeterd, met name voor andere 
vervoerwijzen dan de auto. Door middel van vervoermanagement 
wordt het gebruik van fiets en openbaar vervoer gestimuleerd. Het 
bestaande fietsnetwerk wordt uitgebreid met snelle, innovatieve, 
aangename en groene fietsroutes (“Brightlands Bikelane”) die de 
kernen verbinden met de Campus en de verbinding leggen met 
de snelfietsroute Maastricht-Sittard. We houden de kernen ten 
westen van de A2 tussen Born en Urmond optimaal bereikbaar. We 
werken samen aan een betere benutting  van de haven Stein, de 
railterminal en aan de realisatie van een zuidelijk spooraansluiting. 

Het industrieel verleden als drager van nieuwe ontwikkelingen
De economische transformatie van agrarisch gebied naar 
open innovatie campus is door de relicten uit de verschillende 
historische tijdlagen zichtbaar. Zij maken de identiteit van de 
Westelijke Mijnstreek daadwerkelijk leesbaar. We koesteren onze 
historie en maken de cultuurhistorische transitie van Chemelot en 
omgeving als industrieel landschap beter zichtbaar en beleefbaar. 
De cultuurhistorische elementen uit het landschappelijke en 
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industriële verleden zetten we in als identiteitsdragers. Ze vormen 
een kwaliteit bij de nieuwe ontwikkelingen waar deze elementen 
ruimtelijk onderdeel van uit maken. Voorbeelden zijn de oude 
Postbaan, de bruinkoolgroeve, de loonhal en de mijnsteenberg van 
de voormalige Staatsmijn Maurits, de koeltorens, de naftakrakers, 
en de verschillende mijnkoloniën. 

Vooroplopen naar een duurzame toekomst
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de toekomst van het 
gebied. Vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing, 
gebruik van hernieuwbare energie maar ook efficiënt gebruik en 
hergebruik van grondstoffen dragen bij aan een beter woon- en 
leefklimaat. Belangrijk daarbij is dat ontwikkelingen zich in hun 
locatiekeuze en inpassing rekenschap geven van hun omgeving. 
Ontwikkelingen dragen bij aan veiligheid en leefbaarheid nu maar 
houden ook rekening met het verleden en met de toekomst. 
Onze gezamenlijke ambitie is de verduurzaming van Chemelot 
en daarmee een bijdrage aan de nationale klimaatdoelen 
én aan de regionale verduurzamingsambities. Chemelot wil 
hiertoe substantieel bijdragen aan de noodzakelijke omslag 
naar een circulaire economie. Chemelot zal in de toekomst op 
de site zoveel mogelijk gebruik gaan maken van hernieuwbare 
energie en hernieuwbare grondstoffen en wil ook bijdragen aan 
de regionale energietransitie zowel op de site als daarbuiten. 
Industriële restwarmte wordt zoveel mogelijk ingezet voor een 
duurzaam warmtenetwerk voor de Brightlands Chemelot Campus 
of omgeving. Samen werken we aan het waar mogelijk realiseren 
van deze doelstelling. Belangrijke onderzoeksvraag hierbij is de 
ruimtelijke impact van de duurzaamheidstransitie.
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5 Afstemmingsagenda & vervolg

De beschreven ontwikkelingen beïnvloeden elkaar op een aantal fronten. Om 
te bereiken dat ze gezamenlijk leiden tot versterking van de bestaande en 
gewenste ruimtelijk-economische samenhang is nadere afstemming nodig op 
de volgende aspecten:

Ontwikkeling van de campus in relatie tot de waarden van het landschap
De campusuitbreiding op De Lexhy dient samen te gaan met een versterking 
van de landschappelijke en natuurwaarden van de stadlandzone en daarbuiten. 
Hoe vorm te geven aan dit robuuste landschappelijke raamwerk is onderwerp 
van nadere studie.

Ontwikkelingen energietransitie in relatie tot waarden van de omgeving 
Gezamenlijk werken we aan het in kaart brengen van de ruimtelijke impact van 
de duurzaamheidstransitie om hiermee de transitie te versnellen en in goede 
banen te leiden. 

Ontwikkelingen Chemelot in relatie tot externe veiligheid omgeving
Nieuwe ontwikkelingen op en rondom de Chemelotsite dienen nauw op 
elkaar te worden afgestemd om het bestaande veiligheidsniveau te kunnen 
handhaven.en  Hierbij moet een afweging gemaakt worden voor kwetsbare 
objecten in relatie tot veiligheid. 

Afstemming verschillende ontwikkelingen qua bereikbaarheid
De autonome groei van Chemelot op de huidige site alsmede de 
campusuitbreiding op De Lexhy hebben consequenties voor de omliggende 
infrastructuur. Gezamenlijk werken we aan inzicht en oplossingen hiervoor.

Vervolg
We maken gezamenlijk afspraken hoe de punten hierboven op te pakken en 
werken de 6 streefbeelden uit in een aantal leidende principes als concreet 
hulpmiddel voor de verdere uitwerking van de losse ontwikkelingen.

Bronvermelding
Visie Chemelot 2025
Provinciaal Omgevingsplan 2014
Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016
Ruimtelijke Structuurvisie Stein 2015-2025
Wij hebben méér dan een plan! 
(naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, brochure Chemelot mei 2018)
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