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1 | Inleiding
Zicht op de groene dorpsrand van Einighausen
4

Voor u ligt de rapportage van de
Landschapsverkenning Graetheideplateau & StadLandzone de Graven. Deze rapportage is opgesteld
door HeusschenCopier in opdracht van de provincie
Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.
Deze landschapsverkenning vormt één van de
bouwstenen voor de op te stellen Gebiedsvisie
Chemelot en omgeving. De gebiedsvisie vormt het
document waarmee door de samenwerkende partijen
DSM, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, de
gemeenten Sittard-Geleen en Stein en de Provincie
Limburg samen met de omgeving vormgeven aan
de ambitie om Chemelot en haar omgeving door te
ontwikkelen waarbij de regio als totaal versterkt wordt
en de ontwikkeling aansluit bij de gebiedskwaliteiten.
Een van de deelambities hierin is de versterking van
het groene landschap. Met deze landschapsverkenning
worden ontwikkelrichtingen hiervoor verkend.
De landschapsverkenning betreft het gebied
ten noorden van Chemelot, bestaande uit de
overgangszone tussen stad en land (de Graven) en
het landelijk gebied ten noorden ervan. Grofweg gaat
het om het landschap tussen Geleen/Chemelot in het
zuiden, Sittard in het oosten, Born in het noorden en de
Maas in het westen. Landschappelijk vormt dit gebied
het Graetheideplateau.

In de landschapsverkenning is onderzocht waar vanuit
het huidige landschappelijke raamwerk koppelkansen
liggen met de andere ontwikkelingen, samengevat in
een aantal leidende beginselen. Leidende beginselen
zijn een eerste set ideeën die bedoeld zijn om het
landschap op basis van haar bestaande waarden en
kansen op een hoger schaalniveau in de juiste richting
te ontwikkelen en versterken.
Middels deze leidende beginselen kan inbreng
en richting worden gegeven aan een toekomstig
uitvoeringsprogramma voor landschappelijkeen stedelijke ontwikkeling in de regio. De meest
prominente is op dit moment het onderzoek naar de
ontwikkeling/doorgroei van de Brightlands Chemelot
Campus op de Lexhy. De mogelijke uitbreiding van de
campus op De Lexhy in de stad-landzone moet samen
gaan met het behoud en versterking van belangrijke
landschappelijke en ecologische waarden. Dit vraagt
om een nadere uitwerking van het groene raamwerk.
Als onderdeel van het Nationaal Landschap ZuidLimburg is het overgangsgebied tussen stad en land
ten noorden van Chemelot aangeduid als één de
acht prioritaire stad-landzones in Zuid-Limburg. Het
gebied is van belangrijke waarde voor de leefkwaliteit
van de stad en vormt een belangrijke schakel in
het landschappelijk en ecologisch netwerk in Zuid-

Limburg. Ruimte voor uitbreiding van stedelijke
functies dient hier samen te gaan met het behoud
en versterking van belangrijke landschappelijke en
ecologische waarden. Juist door de eigen dynamiek
en samenhang van de stad-landzones wordt de StadLandzone de Graven als apart onderdeel behandeld in
deze landschapsverkenning.
Samengevat heeft de landschapsverkenning ten doel:
• Een duidelijk beeld te schetsen van de
karakteristiek en het gebruik van het landschap
door een verkenning van de huidige situatie en
ontwikkelingen, inclusief de aspecten ecologie,
landbouw, cultuurhistorie en recreatie.
• Een gezamenlijk beeld te geven van waarden
en kansen op het vlak van landschap, ecologie,
cultuurhistorie en recreatie in het gebied, ingebed
in de leidende beginselen.
• Een handelingsperspectief te bieden voor de
integrale visievorming in de gebiedsvisie en StadLandzone de Graven.
• Door middel van leidende beginselen voor
concrete ontwikkelingen ontwikkelrichtingen en
meekoppelkansen te verkennen ten behoeve van
de versterking van het landschap, zonder hierbij
een concrete visie op het gebied te geven.
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2 | Introductie studiegebied
Dijkpad langs het Julianakanaal bij Graetheide
6

Landschapsontwikkeling
Graetheideplateau
deep

Het Graetheideplateau is een laag Maasterras dat
wordt begrensd door het Maasdal in het westen en
het Geleenbeekdal in het oosten. Het gebied bezit
alle landschappelijke kenmerken van een plateau,
maar heeft minder prominente hoogteverschillen
dan andere Zuid-Limburgse plateau's. Juist door deze
kenmerken wordt het gebied eerder getypeerd als een
glooiende laagvlakte.

Obbicht
Graetheide

De naam Graetheide, verwijst naar een voormalige
heidevlakte die geleidelijk is ontstaan nadat ongeveer
duizend jaar geleden het ‘Graetbos’ is gekapt.
Volgens de legende is dit Graetbos rond 900 na Chr.
door Koning Zwentibold over 14 kerkdorpen rond het
bos verdeeld, waarna het bos geleidelijk is gekapt.
Zo ontstond het heidegebied dat de dorpelingen
mochten gebruiken voor hun vee. Door een geleidelijke
ontginning van de heide transformeerde het gebied
langzaamaan tot een akkerbouwgebied.
In de 20ste eeuw is de ontwikkeling van het gebied
in een stroomversnelling geraakt en zijn met name
de randen opgeslokt door stedelijke- en industriële
activiteiten met in hun kielzog enkele grote
infrastructurele doorsnijdingen.

Nieuwstadt

Born

Guttecoven

Limbricht

Berg
Einighausen
Sittard
Urmond

Chemelot

Stein

Lindenheuvel

Geleen

Musntergeleen
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1805
De laatste
schaapsherder

• Graetheide als woeste grond in gemeenschappelijk
gebruik door de omliggende dorpen voor onder
andere veeteelt

• Graetheide niet langer meer in gemeenschappelijk
gebruik door omliggende dorpen
• Aanleg Postbaan en Rijksweg Maastricht-Roermond

De Postbaan

N
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1840

N

1925

1937

• Aanleg spoorlijn Maastricht-Nijmegen
• Start bruinkoolwinning
• Oprichting Staatsmijn Maurits
Aanleg Julianakanaal

Staatsmijn Maurits

N

•
•
•
•

Aanleg Julianakanaal
Aanleg spoorlijn Sittard-Born
Groei Staatsmijn Maurits
Afronding bruinkoolwinning

N
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1968
Autosnelweg A2

• Aanleg autosnelweg A2
• Opwaardering Urmonderbaan en Gelders Eind
• Aanvang groei plattelandskernen en buitenwijken
Sittard-Geleen

N
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1979

• Ontwikkeling petrochemische industrie DSM
• Aanvang ruilverkaveling
• Start autoproductie Nedcar
Nedcar bij Born

N

1989

• Aanleg rondweg Sittard
• Aanplant singels Graetheide t.b.v. uitbreiding DSM
• Afronding ruilverkaveling
Singels bij Graetheide

N

2019
Brightlands Campus
Chemelot

• Uitbreiding bedrijventerreinen Sittard-Geleen
• Ontwikkeling Brightlands Chemelot Campus
• Aanleg N297

N
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1840

2019

N
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Studiegebied
Door de verstedelijking, industrialisatie en
infrastructurele doorsnijdingen is de vroegere
landschappelijke eenheid (monocultuur
van akkerlanden en kerkdorpen) van het
Graetheideplateau veranderd in een differentiatie aan
deelgebieden met elk een eigen karakter, typering
en (kern)kwaliteiten. Door deze ontwikkelingen is het
EHHOGRQWVWDDQYDQHHQ JURHQKDUW GDWJHGHŤQHHUG
wordt door de stedelijke- en infrastructurele randen.
Dit 'groene hart' vormt de basis voor het studiegebied
van de landschapsverkenning.
Uit de historische landschapsontwikkeling is af
te leiden dat de oorspronkelijke landschappelijke
eenheid van het Graetheideplateau door de
afknabbeling door stedelijke- en infrastructurele
ontwikkeling is aangetast. Met inachtname van de
hierdoor onstane deelgebieden kan worden gesteld
dat de toekomstwaarde wellicht niet meer zit in de
landschappelijke eenheid van het Graetheideplateau,
maar in de afzonderlijke kwaliteiten en samenhang
van de verschillende deelgebieden van Maasdal
tot het centrum van Sittard. Belangrijk in deze
landschapsverkenning is om vast te stellen wat in
de hoofdlijn (nog) de kwaliteit en waarde is van deze
deelgebieden.

13

N

De dwarsdoorsnede in west-oost richting...
Maasdal

14

Kanaalzone en Maasterras

Coulissenlandschap en A2

Open middengebied

Drie plattelandskernen

Stadsrand Sittard

Centrum Sittard

N

...laat ons op een andere manier kijken

N
De recent toegevoegde noord-zuid verbindingen (Julianakanaal en A2) zijn dominant in huidige
benadering op het studiegebied. Echter, de overgang van het Maasdal over het Graetheideplateau
naar het Geleenbeekdal vormt landschappelijk gezien de meest interessante dwarsdoorsnede
in het gebied; hierin is de diversiteit aan verschillende deelgebieden het grootst. Tevens
vormt historisch gezien de oost-west verbinding tussen Sittard en het Maasdal (en België) een
belangrijke route. Een kanteling van het plangebied is een logische stap om de huidige kwaliteiten
en waarden van (en verbindingen tussen) de deelgebieden in kaart te brengen.
15

3 | Stakeholdersparticipatie
Beelfbaar boerenland bij bij Guttecoven
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In mei 2019 is er in een tweetal klankbordsessies in
de vorm van een drietal posters een eerste versie
van de landschapsverkenning gespresenteerd en
bediscussieerd.

Groep 1
Maasdal - Kanaalzone en Maasterras Coulissenlandschap

Groep 2
Open middengebied - Drie plattelandskernen - Stadsrand Sittard

Groep 3
Stad-Landzone De Graven

Voorafgaand aan een introductie door de gemeente
Sittard-Geleen en een vakinhoudelijke toelichting
op het historische- en bestaande landschap en
de deelgebieden door HeusschenCopier zijn de
deelnemers in een drietal groepen uit elkaar gegaan
om samen invulling te geven aan de posters. Per
deelgebied (exclusief centrum Sittard) is er samen met
experts van de gemeente Sittard-Geleen en Provincie
Limburg gefocust op de knelpunten, beleving,
functionaliteit, ontwikkelingen en leidende beginselen,
Beide sessies zijn afgesloten met een plenair gedeelte
met ruimte voor dialoog en inhoudelijke discussie.
De opgehaalde informatie vormde de input voor
HeusschenCopier om de landschapsverkenning
verder te vullen en aan te scherpen. Hierbij zijn de
KRRIG]DNHQYDQGHELM]DNHQJHŤOWHUGHQYHUZHUNWLQ
een rapportage.
2SVHSWHPEHULVWHUŤQDOLVHULQJYDQGH
rapportage in een gezamenlijke plenaire sessie
met zowel belangenorganisaties als bewoners
en gebruikers de rapportage besproken en
bediscussieerd.
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4 | Landschapsverkenning
Ommetje bij Einighausen
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De primaire economische structuurdragers (paars)
zijn de A2, Urmonderbaan, Hasseltseweg en het
Julianakanaal. Deze dragers spelen een belangrijke
rol in de markering van het gebied en hebben door
hun intensieve gebruik ook een groot aandeel in de
landschapsbeleving van (bovenregionale) gebruikers.
Tegenover de hoogintensieve economische dragers
staan de laagintensieve toeristisch-recreatieve
structuurdragers (oranje) zoals de Bergerweg en
de Borner/Limbrichterweg. Juist door hun haakse
oost-west ligging op de deelgebieden bieden deze
structuren een interessante belevingswaarde van het
landschap. Met een netwerk van plattelandswegen als
sporten vormt het totaal een toeristisch-recreatieve
ladder van Maasdal tot aan het centrum van Sittard.

Sanderbout

Urm

In deze landschapsverkenning wordt met een
hernieuwde blik gekeken naar de aloude oriëntatie
van het Maasdal tot het centrum van Sittard. In
het bestaande landschappelijke raamwerk wordt
de samenhang tussen de openeenvolgende
landschapstypen en -sferen in deelgebieden (oostwest) ondergebracht en opgehangen aan een aantal
belangrijke structuurdragers (noord-zuid).
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De Stad-Landzone de Graven langs de Urmonderbaan
en de Bergerweg kent een eigen dynamiek en
samenhang en wordt daarom apart behandeld in deze
landschapsverkenning.
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Maasdal
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Laagterras van het Maasdal met de Maasdijken als
herkenbare begrenzing
Groen Karakter:
Natuurlijke uiterwaarden vormen een ecologisch
aaneengesloten rivierpark
Open-besloten:
Weids open landschap

Maas

Grensmaasnatuur

Maasdijk

Lintbebouwing Maasdorp

Cultuurhistorie:
Maas als structuurdrager, landsgrens, historische
kernen Maasdorpen met dijkbebouwing

21

Grote grazers in de uiterwaarden

Leefbaarheid (o.a. voorzieningenniveau) van de Maasdorpen

Uiterwaarden ter hoogte van Nattenhoven

Kern (o.a. basisschool) Berg aan de Maas

Rivierpark Maasvallei: uitgestrekt natuur- en recreatiegebied
Uiterwaarden ter hoogte van Nattenhoven

22

Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Ruimte voor de Rivier: waterveiligheid
• Rivierdallandschap met hoge ecologische waarden
• *UHQVRYHUVFKULMGHQGWRHULVWLVFKUHFUHDWLHIŤHWVHQZDQGHOJHELHG

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Grensoverschrijdende recreatieve routestructuren Rivierpark Maasvallei (NL/B)
• Natuurontwikkeling Grensmaas

Knelpunten

• Gebrekkige toeristisch-recreatieve oost-west verbindingen vanuit het Maasdal richting Sittard

Beleving

•
•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Heroriëntatie van de historische Maasdorpen op het Rivierpark Maasvallei
(inzetten op het toeristisch-recreatief potentieel van het Maasdal en
verbinding met het Belgische routenetwerk)
• Heroriëntatie door aantrekkelijke oost-westverbindingen te ontwikkelen
met de kanaalzone en het coulissenlandschap

konickpaarden
hoog water
bewegen over de dijk
ruig waterlandschap
met het veer naar België
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Kanaalzone en Maasterras
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Natuurlijk Maasterras en kunstmatige kanaaldijken
Groen Karakter:
Eenvormige begeleidende beplanting langs delen van
het kanaal
Open-besloten:
Open, gerichte zichten vanaf de kanaalbruggen

Maasterras

Julianakanaal

Overgang coulissen landschap

Cultuurhistorie:
Julianakanaal met zijn herkenbare bruggen staat
symbool voor de industriële ontwikkeling van de
Westelijke Mijnstreek

25

Waar Maasterras en kanaalzone elkaar raken

Ontbrekend bomenscherm maakt Kanaalzone minder herkenbaar

Hoogenbergweg vanuit Nattenhoven

Brug Obbicht-Graetheide

Markante bruggen markeren de oversteek
Brug Obbicht-Graetheide
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Kanaalzone en Maasterras
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

•
•
•
•
•

Julianakanaal: logistieke waterweg (economie)
Recreatief gebruik van paden langs het Julianakanaal
Agrarisch landgebruik
Wonen tussen twee stromen
Kleinschalig beekdal met hoge ecologische waarden en beekbegeleidende beplanting

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Verruiming Julianakanaal
• Bevorderen ecologische passage kanaalzone (MJPO)

Knelpunten

• Kap bomen(scherm) langs kanaal leidt tot een minder herkenbare kanaalzone
• Jaagpaden aan weerszijden van het kanaal zijn onvoldoende toegankelijk en veilig
voor recreatief/langzaam verkeer
• Ontbrekende ecologische verbinding in oost-west richting

Beleving

•
•
•
•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Ontwikkeling toeristisch-recreatief potentieel van het gebied door
bestaande verbindingen op te knappen (o.a. jaagpaden) en onderdeel te
maken van een groter, veilig routenetwerk
• Ontwikkeling van het Maasterras als groene, herkenbare en toegankelijke
overgang tussen Maasdal (west) en plateau (oost)
• Behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid: voorzieningenniveau
woningaanbod/dorps karakter

weids (groen) zicht
lopen van brug naar brug
brug als poort
wandelen langs het kanaal
schepen kijken
water als verbindende factor
kleinschalig Kingbeekdal
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Coulissenlandschap en A2
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Heerlerheidebreuk als steilrand zichtbaar in het reliëf
Groen Karakter:
Sterke groene omzoming met daarbinnen
versnipperde, kleinschalige groenelementen en
akkerbouw
Open-besloten:
Besloten kamerstructuren

Heerlerheidebreuk

Oude Postbaan

Houtwal
Graetheide

A2

Cultuurhistorie:
Postbaan als historische verbindingsweg tussen
Roermond, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht

29

Aantrekkelijk landschap met herkenbare Heerlerheidebreuk

Oude Postbaan is als cultuurhistorische lijn onvindbaar

Oude Postbaan in (noordelijke) richting van Graetheide

Bergerweg ter hoogte van oversteek A2

Snelweg ingepast mét contact landschap

Afgeplante snelweg staat contact met het achterliggend
landschap in de weg

A2 ter hoogte van Born

30

A2 ter hoogte van tankstation Swentibold

Coulissenlandschap en A2
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Agrarisch landgebruik
• Verspreide kleinschalige landschappelijke elementen en dichte groene zoom
• A2 snelweg als verbindings- en economische as

Ontwikkelingen/
initiatieven

•
•
•
•

Knelpunten

• Oude Postbaan is onvoldoende leesbaar als doorlopende cultuurhistorische structuur en
onveilig voor langzaam (recreatief) verkeer
• Gebrekkige recreatieve ontsluiting binnen de Graetheide
• Gebrekkige beleving van de Graetheide door dichte houtwallen rondom
• Onduidelijkheid rondom de gevolgen van de A2-verbreding + Parkway voor de kernen en het
landschap in en rondom de Graetheide

Beleving

•
•
•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het gebied voor langzaam
verkeer versterken door het herstellen van oude veldwegen, met de
cultuurhistorisch waardevolle Oude Postbaan als speerpunt
• Ten zuiden van de kern Graetheide het ecologisch potentieel van het gebied
ontwikkelen als volwaardige ecologische verbinding tussen de Maasdal,
Graetheide en het Limbrichterbos
• Behoud en ontwikkeling van het landelijke (kleinschalige) cultuurlandschap

Brightlands Campus Chemelot
Ecologische verbinding Graetheide en Limbrichterbos
Bramert-Noord Urmond
A2 verbreding + Parkway

verborgen plekken
wandelen over veldwegen
het geruis van de snelweg
scheuren over de Postbaan
de geur van de akkers en weilanden
bloeiende gewassen
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Open middengebied
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Zacht glooiend reliëf
Groen Karakter:
Gefragmenteerde laanbeplanting te midden
van akkerbouw en weilanden
Open-besloten:
Weidse open zichten als gevolg van grootschalige,
rationele verkavelingsstructuur

Open middengebied

Restant historische
beplanting

Cultuurhistorie:
Restanten van cultuurhistorisch waardevolle
laanbeplanting en kleine bosjes

33

Weidse panorama's over onverwacht glooiende velden
Maasweg in richting Mariakapel

Silhouet van Chemelot aan de horizon
Eppekoutsweg in richting van Mariakapel

34

Open middengebied
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Grootschalig agrarisch landgebruik

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Toekomstbestendigheid boerenbedrijven
• Transitie van weiland naar akker
• Deel hoogspanningsnetwerk gaat van bovengronds naar ondergronds

Knelpunten

• Gebrekkige toeristisch-recreatieve oost-west verbindingen vanuit het Maasdal
richting Sittard
• Verdwenen routestructuren
• (HQ]LMGLJHHFRORJLVFKHZDDUGHYRRUťRUDHQIDXQD
• Cultuurhistorische en aardkundige waarde van het gebied is onvoldoende leesbaar

Beleving

•
•
•
•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Behoud van het open karakter maakt de glooiing in het landschap
beleefbaar
• Passende (grote) schaal van agrarisch grondgebruik dat aansluit bij het
open middengebied
• Toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het gebied voor langzaam
verkeer van het gebied versterken in combinatie met doorlopende
ecologische, lijnvormige verbindingen

beleefbeer boerenland
uitwaaien in het open veld
onverwachte glooiing
zicht op industrieel landschap (Chemelot)
lange lijnen
weids versus saai
stille wegen
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Drie plattelandskernen
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Zacht glooiend reliëf
Groen Karakter:
Groene achtertuinen aan het middengebied,
laanstructuren als groene omkadering
Open-besloten:
Kernuitbreidingen met voorkanten aan het landschap,
besloten lintbebouwing

Laanbeplanting

Groene achtertuinen
naar het landschap

Lintbebouwing
plattelandskern

Kernuitbreiding

Cultuurhistorie:
Dorpsommetje, historische lintbebouwing met kerken
als ‘landmark’ in het landschap
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Dorpssilhouet met 'groene zoom' omkaderd
Boschweg in de richting van dorpsrand Einighausen

Kernuitbreidingen liggen 'koud' aan het landschap
Fischerpad in de richting van dorpsrand Einighausen
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Drie plattelandskernen
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

•
•
•
•

Landelijk wonen
Kleinschalig agrarisch landschap rondom de plattelandskernen
Recreatieve ‘ommetjes’in en rond de plattelandskernen
Lokale voorzieningen

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Leefbaarheid plattelandskernen
• Vergroening kernranden

Knelpunten

•
•
•
•

Gebrekkige groene inpassing nieuwe kernuitbreidingen met voorkanten aan het landschap
Onvoldoende passend woningaanbod zet leefbaarheid van de kernen onder druk
Wateroverlast op piekmomenten
Ontoegankelijke oude landwegen

Beleving

•
•
•
•
•
•

nabijheid van dorpen
wandelen onder de bomen
ommetje lopen
geborgen kernen, mooie boerderijen
kastelen als parels
kleinschalige landelijkheid versus stedelijke dynamiek

Leidende
beginselen

• Dorpen in het groen: behoud en ontwikkeling van het kleinschalig karakter van
het landschap tussen en rondom de kernen
• Behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid: voorzieningenniveau,
woningaanbod en dorps karakter
• Passende (kleine) schaal van agrarisch grondgebruik dat aansluit bij de kernen
• Versterking en ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de
drie plattelandskernen, met Limbricht als hoofdkern
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Stadsrand Sittard
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Bij stadsentrees snijdt randweg zich sterk in in het
reliëf
Groen Karakter:
Laanbeplanting van gevarieerde omvang langs de
randweg
Open-besloten:
Waardevol contrast tussen open agrarische zone,
besloten bedrijventerrein en randweg

Agrarische randzone

randweg Sittard

Loodsenandschap
bedrijventerrein

Cultuurhistorie:
Restanten van cultuurhistorische verbindingen
tussen stad en land
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Tussen loodsen door de stad in

Vanuit het open agrarische gebied is de stad altijd nabij

Fischerpad in de richting van stadsrand Sittard

Fischerpad in de richting van stadsrand/centrum Sittard

Achterkantsituatie naar het landschap
Hasseltsebaan
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Stadsrand Sittard
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Agrarisch landgebruik grenzend aan bedrijventerreinen, stadswijken en sportterreinen
• Randweg (Hasseltsebaan) als bovenlokale ontsluitingsweg met clustering van verkeersstromen

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Recreatieve routestructuren in verbinding met stadscentum Sittard en het Geleenbeekdal
• Sportzone rondom stadion

Knelpunten

• Ontbreken landschappelijke inpassing achterkanten bedrijven aan Hasseltsebaan
• Gebrekkige verbinding en entree tot de stad(srand)
• Ontbreken van duidelijke ontwikkelingrichting de randzone

Beleving

•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Behoud en versterking van het open open karakter van de agrarische zone aan
de westelijke stadsrand
• Groene zoom langs stadsrand afronden en verstevigen
• Verbetering en ontwikkeling van aantrekkelijke oost-westverbindingen voor
langzaam verkeer van stadsrand naar het landelijke gebied

zicht op rommelige stadsrand
poorten tot de stad
RQJHGHŤQHHUGHDFKWHUNDQWYDQGHVWDG
beleving van contrast tussen open en besloten
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Centrum Sittard
Kernkwaliteiten

Principedoorsnede

Reliëf:
Stadswallen markeren het oude stadscentrum
Groen Karakter:
Stadswallen en schootsvelden als groene ruimtes in de
stad
Open-besloten:
Voormalige schootsvelden als open krans te midden
van de verdichte bebouwing

Omgeving station

Geleenbeek

Historisch centrum
binnen omwalling

Schootsvelden

Cultuurhistorie:
Clustering cultuurhistorische ensembles binnen de
oude stadswallen en linten
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Stadssilhout vanaf de schootsvelden
Ligne Sittard

De zuidelijke centrumrand heeft een diffuus karakter
Tempelplein
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Centrum Sittard
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Toeristisch-recreatief kernwinkel- en horecagebied
• Historisch stadscentrum
• Centrumwonen

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Zitterd ReviSited

Knelpunten

• Diffuus karakter van de zuidrand van het (historische)centrumgebied

Beleving

•
•
•
•

Leidende
beginselen

• Ontwikkelen van aantrekkelijke oost-westverbindingen voor langzaam verkeer
van het stadscentrum naar het landelijke gebied

historisch stadscentrum
cultuur voor het uitkiezen
winkelen in de stad
zitten op het terras
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Stad-landzone De Graven
Sfeer noord

1

| vanaf Urmond naar de
Brightlands Campus Chemelot

2

| het afgesloten Lexhybos
aan de Postbaan

3

| oprijlaan naar voormalig
Kasteel Welschenheuvel

4

| via de Veldweg naar
het open middengebied

5

| het silhouet van Einighausen
|
tussen de achtertuinen

6

| landschappelijke beleving primair
vanaf Urmonderbaan

Structuur

Einighausen

Open Middengebied

Bramert Noord

3

2

Welschenheuvel

4

6

5

Lexhybos

11
Gardenz

9
8
1

Sportcampus

Hof van Limburg

10

Zonneweide
Chemelot

12

Landgraaf

7

Sfeer zuid

7 | studeren en innoveren
tussen de schoorstenen

8 | de oude Postbaan opgeslokt
door de industrie

N

Lindenheuvel

Brightlands
Chemelot
Campus

Zuyderland

9

| nieuwe energiebronnen op de
voormalige Louisegroeve

10 | recreatief uitloopgebied voor
voormalige mijnkolonie Lindenheuvel

11

| het auto-winkellandschap
van Gardenz tuinboulevard

12 | de Veeweg als recreatieve ader
door de zuidelijke stad-landzone
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Stad-landzone De Graven
Entree Sittard & Campus
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• A2 en Urmonderbaan als verbindings- en economische as

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Uitbreiding Brightlands Campus Chemelot
• Opwaardering knooppunt A2/Urmonderbaan

Knelpunten

• Onaantrekkelijke entree campusterrein
• Campusterrein weinig zichtbaar van buitenaf
• Wegverkeer domineert situatie

Beleving

• Onzichtbare campus op afgesloten industrieterrein
• Gemotoriseerde verkeersbeleving is beeldbepalend in stenige omgeving

Leidende
beginselen

• Ontwikkeling van een entree tot Sittard en Campus met een ruimtelijke
kwaliteit die past bij de allure van een succesvolle campusontwikkeling en
een stedelijk gebied dat zich graag daarmee associëert (Sittard-Geleen).
• Versterken van de toegankelijkheid van de Campus voor langzaam verkeer
PHWGHŤHWVQDDUGH&DPSXV

Vanaf Urmond naar de Brightlands Campus Chemelot

Studeren en innoveren tussen de schoorstenen
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Stad-landzone De Graven
Lexhy & Chemelot
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

•
•
•
•

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Onderzoek naar uitbreiding Brightlands Campus Chemelot inclusief
opwaardering kruispunt Urmonderbaan/Oude Postbaan

Knelpunten

•
•
•
•
•

Beleving

• Zicht op de industriële skyline
• Via de parkway Urmonderbaan naar Sittard
• Uitkijken over lanen en singels

Leidende
beginselen

• Behouden en versterken van de Urmonderbaan als een ‘parkway’ in het groen.
• Ontwikkelen van een balans tussen ecologie en toegankelijkheid van het
Lexhybos in relatie tot de toekomstige campusontwikkeling
• Campusontwikkeling gaat hand in hand met het versterken van het landschap
rondom de dorpskernen

Het afgesloten Lexhybos aan de Postbaan

De Urmonderbaan als parkway

Urmonderbaan als verbindings- en economische as
Lexhybos met hoge ecologische waarde
Grootschalig industrieel landschap
Campus als hotspot voor kennis en innovatie

*HEUHNNLJHŤHWVLQIUDVWUXFWXXU
Lexhybos niet toegankelijk voor omgeving
Campus weinig verweven met het landschap
Wegverkeer domineert situatie
Postbaan is onveilig voor langzaam verkeer
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Stad-landzone De Graven
Hof van Limburg & open middengebied
Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Recreatief uitloopgebied stad
• Grootschalig agrarisch landgebruik

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Ontwikkeling Gardenz op nog niet ingevulde kavels

Knelpunten

• Weinig aantrekkelijke noord-zuid verbinding tussen Lindenheuvel en het
landelijke gebied met de Urmonderbaan als barriere
• Onvoldoende beeldkwaliteit Urmonderbaan

Beleving

• :DQGHOHQHQŤHWVHQLQKHW+RIYDQ/LPEXUJ
• Vanuit de stad naar een open groen gebied

Leidende
beginselen

• Behoud van het bestaande contrast tussen het open middengebied en de
beslotenheid van het Hof van Limburg.
• Aantrekkelijke en comfortabel oversteken op de Urmonderbaan voor
langzaam verkeer
• (mogelijke) uitbreiding van de tuinboulevard met een passende ruimtelijke
kwaliteit inbedden.

De Urmonderbaan door het open middengebied

Recreatief uitloopgebied voor Lindenheuvel
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Stad-landzone De Graven
Entree Einighausen

Rommelig beeld en onduidelijke overgang naar kern

Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Verkeerskundig knooppunt Urmonderbaan met Mauritsweg
• Entree Einighausen en route naar Geleenbeekdal

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Fietsverbinding tussen De Graven en het Geleenbeekdal

Knelpunten

• Onvoldoende beeldkwaliteit entree Einighausen
• Wegverkeer domineert situatie: onaantrekkelijke situatie voor langzaam
verkeer ter hoogte van de kruising Mauritsweg/Urmonderbaan

Beleving

• Gemotoriseerde verkeersbeleving is beeldbepalend in stenige omgeving

Leidende
beginselen

• Ontwikkeling van een aantrekkelijke entree tot Einighausen en omliggende
landelijke gebied draagt bij aan de leesbaarheid van de plek.
• Aantrekkelijke en comfortabel oversteken op de Urmonderbaan voor
langzaam verkeer

Het auto-winkellandschap van Gardenz tuinboulevard
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Stad-landzone De Graven
Stadsrand Sittard

Landschappelijke beleving primair vanaf Urmonderbaan

De Veeweg als recreatieve ader door de zuidelijke stad-landzone
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Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

• Urmonderbaan als verbindings- en economische as

Ontwikkelingen/
initiatieven

• Fietsverbinding tussen De Graven en het Geleenbeekdal

Knelpunten

• Wegverkeer domineert situatie
• 1LHWDIJHZHUNWHŤHWVVWUXFWXUHQ

Beleving

• Open groen gebied tussen stadsrand Sittard, Lindenheuvel en Einighausen

Leidende
beginselen

• Behoud van de open agrarische stadsrand
• De versteviging van de groene zoom benutten om de toegankelijkheid en
doorwaadbaarheid van de stadsrand voor langzaam verkeer te versterken.
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5 | Algemene conclusie
De Heerlerheidebreuk als steilrand zichtbaar in de Oude Postbaan
56

Samenvattend wordt er geconstateerd dat er in het
algemeen geen grote ontevredenheid heerst over het
landschap in het gebied. Wel komt in deze verkenning
naar voren dat er sprake is van een langzame,
aanhoudende achteruitgang van de landschappelijke
kwaliteit. Met name onder druk van de aanhoudende
urbanisatie vermindert de aantrekkingskracht en
waardevolle beleving van het gebied. De huidige
waardering schuilt met name in het herkenbare,
aangesloten ‘groene hart’ als tegengewicht voor de
geurbaniseerde rand van steden en dorpen.
Het is van toegevoegde waarde als de verbindingen
tussen de stad en land versterkt kunnen worden.
Richtinggevend hierin is een hernieuwde blik op de
aloude oost-west oriëntatie van het Maasdal tot de
huidige Westelijke Mijnstreek. Hierbij gaat het niet
alleen om het toeristisch-recreatieve aspect maar
ook om de natuurwaarden. Zaken zoals toeristischrecreatieve verbindingen, werk/school-thuis routes
en dorpsommetjes kunnen allen bijdragen aan een
verbeterde beleving en waardering van het landschap.
In ecologische zin zouden meer en hoogwaardige
(groene) landschapselementen kunnen bijdragen aan
de ecologische betekenis en positie van het gebied in
het grotere netwerk.

Deze gecombineerde ambitie van recreatie en
natuur ligt niet in een grootschalig aaneengesloten
natuurgebied maar in een goede balans tussen
cultuurlandschap, landbouw, ecologische elementen
en recreatieve routestructuren. Het gebied dient
immers ook als leef- en uitloopgebied voor de kernen.
Elke stakeholder zou hierin naar rato zorg moeten
dragen voor een gezonde en leefbare omgeving voor
mens en natuur.

Graetheideplateau:
• Versterken doorwaadbaarheid voor langzaam,
toeristisch-recreatief gebruik in oost-west richting.
• Combinatie ontwikkeling en versterking van het
toeristisch-recreatief netwerk met doorlopende
ecologische verbindingen en groenstructuren.
• Duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van
het cultuurlandschap dat past bij het karakter en
de kwaliteit van het deelgebied.

De onderliggende winst ligt in de herwaardering
van de menselijke schaal in dit grote open gebied.
Ruimtelijke ontwikkelingen zouden hierbij hand in
hand moeten gaan met een duurzame versterking
van het (agrarische) cultuurlandschap van het
Graetheideplateau en de stad-landzone. Speerpunt
hierin is het versterken van de herkenbaarheid
en samenhang van de landschapstypen op het
Graetheideplateau en in de Stad-Landzone De Graven.

Stad-Landzone de Graven
• Versterken doorwaadbaarheid voor langzaam,
toeristisch-recreatief gebruik in noord-zuid richting
over de Urmonderbaan.
• Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad-landzone
gaan hand in hand met een verbetering van de
leesbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het
landschap.

Afgeleid uit de leidende beginselen voor elk deelgebied
zijn er concluderend een aantal algemene leidende
beginselen geformuleerd die de ontwikkelrichting voor
het Graetheideplateau en Stad-Landzone De Graven
weergeven.
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6 | Bijlagen
Kanaaldijk en plateaurand ontmoeten elkaar ter hoogte van Nattenhoven
58

1 | Deelnemersgroepen klankbordsessies

2 | Posters klankbordsessies

Klankbordsessie 1 (10-05-19)

Klankbordsessie 2 (14-05-19)

Vertegenwoordigers van:
• L.L.T.B.
• IVN-Born/Swentibold
• VN Werkgroep Behoud Kingbeek
• IVN-Stein
• Graetheide Comite
• Natuur&Milieu Federatie
• Brightlands Chemelot Campus
• Chemelot
• DSM

Vertegenwoordigers van:
• Wijkplatform Lindenheuvel
• Wijkplatform Krawinkel
• DOP Urmond
• DOP Berg aan de Maas
• Dorpsplatform Einighausen
• Dorpsplatform Guttecoven
• Dorpsplatform Obbicht
• Dorp Graetheide
• Pachters Lexhy
• Camping Atlanta

Zie A3 aanhang.
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Landschapsverkenning
Graetheideplateau
versiedatum: 09 | 05 | 2019
Maasdal

Kanaalzone en Maasterras

Coulissenlandschap en A2

Open middengebied

Drie plattelandskernen

Stadsrand Sittard

Centrum Sittard

Luchtfoto

Structuur

Principe
doorsnede

km 0.0 Maasdal <-> Centrum Sittard 7.0 km

Maas

Typering
kernkwaliteiten
reliëf. 1
groen karakter. 2
open-besloten. 3
cultuurhistorie. 4

Grensmaasnatuur

Maasdijk

km 0.5 Maasdal <-> Centrum Sittard 6.5 km

Lintbebouwing
Maaskern

Maas
terras

Julianakanaal

Overgang coulissen
landschap

km 1.4 Maasdal <-> Centrum Sittard 5.6 km

Feldbiss
Breuk

Postbaan

Houtwal
Graetheide

km 2.6 Maasdal <-> Centrum Sittard 4.4 km

Open middengebied

Restant historische
beplanting

km 3.5 Maasdal <-> Centrum Sittard 3.5 km

Laanbeplanting

Lintbebouwing
Graetheidekern

km 4.7 Maasdal <-> Centrum Sittard 2.3 km

Kern
uitbreiding

Agrarische randzone

randweg
Sittard

Dozenlandschap
bedrijventerrein

km 7.0 Maasdal <-> Centrum Sittard 0.0 km

Omgeving
Station

Geleen
beek

Historisch
centrum

Schoots
velden

1. Laagterras van het Maasdal met
de Maasdijken als herkenbare
begrenzing
2. Natuurlijke uiterwaarden
vormen een ecologisch
aaneengesloten rivierpark
3. Weids open landschap
4. Maas als structuurdrager,
landsgrens, historische kernen
Maasdorpen met dijkbebouwing

1. Natuurlijk Maasterras en
kunstmatige kanaaldijken
2. eenvormige begeleidende
beplanting langs delen v kanaal
3. Open, gerichte zichten vanaf de
kanaalbruggen
4. Julianakanaal als symbool voor
de industriële vooruitgang van de
Westelijke Mijnstreek

1. Feldbissbreuklijn als steilrand
zichtbaar in het reliëf
2. Sterke groene omzoming met
daarbinnen versnipperde,
kleinschalige groenelementen
en akkerbouw
3. Besloten kamerstructuren
4. Postbaan als historische
verbindingsweg tussen
Roermond en Maastricht

1. Zacht glooiend reliëf
2. Gefragmenteerde
laanbeplanting te midden van
akkerbouw en weilanden
3. Weidse open zichten als gevolg
van grootschalige, rationele
verkavelingsstructuur
4. Restanten van cultuurhistorisch
waardevolle laanbeplanting en
kleine bosjes

1. Zacht glooiend reliëf
2. Groene achtertuinen aan het
middengebied, laanstructuren
als groene omkadering
3. Kernuitbreidingen met
voorkanten aan het landschap,
besloten lintbebouwing
4. Dorpsommetje, historische
lintbebouwing met kerken als
‘landmark’ in het landschap

1. Bij stadsentrees snijdt randweg
zich sterk in in het reliëf
2. Laanbeplanting van gevarieerde
omvang langs de randweg
3. Waardevol contrast tussen
open agrarische zone, besloten
bedrijventerrein en randweg
4. Restanten van
cultuurhistorische verbindingen
tussen stad en land

1. Stadswallen als markering van
het oude stadscentrum
2. Stadswallen en schootsvelden
als groene ruimtes in de stad
3. Voormalige schootsvelden als
open krans te midden van de
verdichte bebouwing
4. Clustering cultuurhistorische
ensembles binnen de oude
stadswallen en linten

| weidse uiterwaarden
bij Berg a/d Maas

| de rationele
kanaalomgeving

| de Postbaan ontmoet
de Feldbissbreuk

| weidse akkerpanorama’s
vanaf de Maria Kapel

| het silhouet van Einighausen
tussen de achtertuinen

| via bedrijfsloodsen
de stadsrand in

| zicht over de schootsvelden
op het centrum van Sittard

Sfeer

Knelpunten

Beleving

• Gebrekkige toeristischrecreatieve oost-west
verbindingen vanuit het Maasdal
richting Sittard

konickpaarden

• Diffuus karakter van de
zuidrand van het (historische)
centrumgebied

historisch stadscentrum

hoog water
bewegen over de dijk
ruig waterlandschap
met het veer naar België

Functionaliteit /
Typering vanuit
gebruik

Ontwikkelingen

Leidend
beginsel

winkelen in de stad
zitten op het terras

• Ruimte voor de Rivier:
waterveiligheid
• Rivierdallandschap met hoge
ecologische waarden
• Grensoverschrijdend
WRHULVWLVFKUHFUHDWLHIŤHWVHQ
wandelgebied

• Toeristisch-recreatief
kernwinkel- en horecagebied
• Historisch stadscentrum
• Centrumwonen

• Grensoverschrijdende
recreatieve routestructuren
Rivierpark Maasvallei (NL/B)
• Natuurontwikkeling Grensmaas

• Zitterd ReviSited

• Heroriëntatie van de historische
Maasdorpen op het Rivierpark
Maasvallei (inzetten op het
toeristisch-recreatief potentieel
van het Maasdal)
• Heroriëntatie door
aantrekkelijke oostwestverbindingen te
ontwikkelen met de kanaalzone
en het coulissenlandschap

• Ontwikkelen van aantrekkelijke
oost-westverbindingen van
het stadscentrum naar het
landelijke gebied

Landschapsverkenning
Graetheideplateau
versiedatum: 09 | 05 | 2019

Centrum
Cen
CCe
entru
trum
m

Nieuwstadt

Hoogveld

Limbrichterveld

Stadsrand
SSta
t dsr
dsrand
an
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landschappelijke
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bedrijven

Limbricht
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De poort tot Sittard heeft
niet de ruimtelijke kwaliteit
die past bij een succesvolle
campusontwikkeling
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Sfeer Noord

1

| vanaf Urmond naar de
Brightlands Campus Chemelot

2

| het afgesloten Lexhybos
aan de Postbaan

3

| oprijlaan naar voormalig
Kasteel Welschenheuvel

4

| via de Veldweg naar
het open middengebied

5

| het silhouet van Einighausen
|
tussen de achtertuinen

6

| uitsluitend een landschappelijke
beleving vanaf de weg
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Sfeer Zuid

7

| studeren en innoveren
tussen de schoorstenen

8 | de oude Postbaan opgeslokt
door de industrie

Zuyderland

9

| nieuwe energiebronnen op de
voormalige Louisegroeve

10 | recreatief uitloopgebied voor
voormalige mijnkolonie Lindenheuvel

11

| het auto-winkellandschap
van Gardenz tuinboulevard
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De poort tot Sittard heeft
niet de ruimtelijke kwaliteit
die past bij een succesvolle
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