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1.

Inleiding

Aanleiding
Op 2 november 2009 is de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad
Limburg van kracht geworden voor de gemeenten Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg zet de toekomstlijnen uit
voor twee structuurdragers: ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en
de economisch-maatschappelijke ontwikkeling. Zij geeft invulling aan de
missie van Parkstad Limburg om een duurzaam economisch perspectief voor
de inwoners van de regio te realiseren.
De visie schetst ontwikkelingskansen en beheer- en sturingsinstrumenten.
Naast de ontwikkeling van de intergemeentelijke structuurvisie heeft de
regio vijf topprioriteiten gesteld: actieprogramma nieuwe energie, visie
Parkstadcentrum (Heerlen), integrale gebiedsontwikkeling Parkstadring,
grensoverschrijdend openbaar vervoer en stedelijke herstructurering. De
uitvoering van de strategische agenda bepaalt in belangrijke mate ook het
uitvoeringsprogramma van de intergemeentelijke structuurvisie voor de
komende jaren.
Op 22 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth besloten deel uit te
gaan maken van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg. Dit heeft
als gevolg dat een aanvulling van de intergemeentelijke structuurvisie
noodzakelijk is.

r u i m t e

v o o r

p a r k

en

s t a d

●

a a n v u l l i n g

n u t h

3

Planmethodiek
De Intergemeentelijke structuurvisie vormt een inspiratiebron, maar ook
een ruimtelijk planologisch kader waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen
vinden. Deze doelstellingen komen tot uitdrukking in twee lijnen die als rode
draad door het plan lopen, de Ontwikkelingslijn en de Beheer- en Sturingslijn.
Beide lijnen hebben een gezamenlijk startpunt in pijlers en de daarop
gebaseerde Visie 2030. Daarna splitsen ze zich in de Ontwikkelingskaart
en de Beheer- en Sturingskaart. De aanvulling op de intergemeentelijke
structuurvisie volgt eenzelfde planmethodiek.
De ontwikkelingslijn bevat strategieën, ambities en ontwikkelafspraken
om onder de vlag van de regio tot ruimtelijk-economische ontwikkeling te
komen. Ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de groei en ontplooiing van
de regio als één geheel. De ontwikkelingslijn is gericht op het realiseren
van projecten en programma’s op een aangewezen plaats; de wie-, wat- en
waar-vragen.
De beheer- en sturingslijn bevat de ruimtelijk planologische kaders die de
basiskwaliteiten van Parkstad Limburg inclusief de aanvulling Nuth moeten
beschermen, die de bovengenoemde ontwikkelingen ondersteunen en
daarvoor de ruimtelijke spelregels geeft. De beheer- en sturingslijn biedt de
kaders en voorwaarden voor de ontwikkelingslijn, de hoe-vragen en onder
welke voorwaarden.
Zes pijlers
De intergemeentelijke structuurvisie rust op een zestal pijlers:
1. landschap leidt;
2. één hoofdcentrum;
3. energie als fundament;
4. netwerk van Stad en Land;
5. Economische slagader N281;
6. Buitenring = Parkstadring.
Dit zijn basisuitspraken die voortkomen uit de beginfase van het planproces.
In deze fase zijn vanuit het toekomstbeeld, de ‘houtskoolschets’, zes pijlers
gedestilleerd die het fundament vormen voor de visie en de kwaliteit van
de intergemeentelijke structuurvisie moeten waarborgen. Het zijn de
kernwaarden van de visie, waaraan ontwikkelingen worden getoetst. Voor
een nadere toelichting op de zes pijlers zie hoofdstuk 2.
VISIE 2030
Deze pijlers zijn vertaald in een ruimtelijke visie voor Parkstad Limburg
in 2030. Hierbij is een abstract en conceptueel wensbeeld voor 2030
geschetst. In de visie worden alle ruimtelijke, planologische en economische
ontwikkelingen benoemd en worden de uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteiten
van de regio gewaarborgd. Deze visie bindt de regio en moet gefundeerd
zijn op een groot draagvlak.
Vier thema’s
Op de fundering van de zes pijlers en de visie worden binnen vier vooraf
gekozen thema’s (de WGR+-thema’s) strategieën en afspraken geformuleerd.
4
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Binnen de vier thema’s worden in de:
•
Ontwikkelingslijn de kernstrategie en, via een ansichtkaart,
illustratief de ruimtelijke wijziging gepresenteerd die tussen nu en
2030 en verder gemaakt moet worden. Deze worden verbijzonderd in
ontwikkelafspraken;
•
Beheer- en Sturingslijn de beheer- en sturingskaart gepresenteerd
en sturingsafspraken gemaakt. Deze zijn per thema gebiedsdekkend
weergegeven in de beheer- en sturingskaart. De sturingsafspraken zijn
beschreven in een matrix die de legenda vormt van de themakaart. Bij
de aanduiding XL-L-M-S gaat het daarbij niet om een waardering van
een gebied of plek. Het is een aanduiding waar het regionaal belang
danwel waar de, vanuit regionaal perspectief bekeken, economische
en/of de kwalitatieve impuls het grootst kan zijn.
Twee plankaarten; twee tactieken
De Ontwikkelingskaart (Regionale tactiek) bevat projectgebieden en de
herstructureringopgave van het stedelijk gebied waar vanuit een regionale
insteek en onder regionale vlag initiatieven worden ontwikkeld en wordt
gebouwd aan de VISIE 2030.
De Beheer- en Sturingskaart (Lokale tactiek) biedt een gebiedsdekkend kader
waarbinnen de ontwikkelstrategieën tot stand kunnen komen. De kaart is
een optelsom van de thematische sturingskaarten. De afspraken die behoren
bij de beheerkaart (legenda) waarborgen de basiskwaliteiten en maken de
structuurversterkende ontwikkelingen mogelijk. Op de kaart is per gebied
in Parkstad Limburg afleesbaar welk ruimtelijk planologisch regiem er geldt
voor ontwikkeling dan wel beheer.
De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg maakt duidelijk
dat de regio kiest voor kwaliteit en voor versterken van de punten die de
regio nu al zo herkenbaar en uniek maken zoals de groene kwaliteiten, de
fijnmazigheid van de sociale structuren, de grote variëteit aan woonmilieus,
de goede bereikbaarheid en de hoge dichtheid van de kennisinstellingen.
Allemaal basisvoorwaarden voor een wervend investering- en leefklimaat.
Identiteit en imago zijn een groot goed, zeker voor deze regio die afgelopen
eeuw grote bloeiperioden kende, maar ook teloorgang. Naast identiteit is
ook geloof in een betere toekomst essentieel. Dat vraagt om koersvastheid
en consistentie van beleid.

Leeswijzer
Deze aanvulling op de intergemeentelijke structuurvisie met Nuth volgt
grotendeels het patroon van het planproces. Na de inleiding (hoofdstuk 1)
volgt een korte uiteenzetting van de inhoud van de intergemeentelijke
structuurvisie, waarbinnen de relevante thema’s voor Nuth worden
uitgelicht (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt beknopt de context (hoofdstuk 3)
uiteengezet. In de aanvulling op de visie (hoofdstuk 4) worden de opgaven
beschreven, uitgesplitst naar de vier thema’s. Besloten wordt met een
uitvoering (hoofdstuk 5), waarin het projectgebied wordt beschreven met
de daaraan gekoppelde afspraken.
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2.

Intergemeentelijke Structuurvisie
Parkstad Limburg

Samenvatting op hoofdlijnen
Ruimte, Economie, Wonen en Mobiliteit uitgewerkt via zes fundamentele
keuzen. De intergemeentelijke structuurvisie zet de toekomstlijnen uit
voor twee structuurdragers: ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en
de economisch-maatschappelijke ontwikkeling. Deze twee dragers krijgen
hier een uitwerking op vier hoofdthema’s: ruimtelijke identiteit, economie,
wonen en mobiliteit. Het zijn de belangrijkste thema’s voor de komende
decennia:
•
•
•
•

Ruimtelijke identiteit – regionale ontwikkeling met de natuur als goede
buur;
Economie – meer vitaliteit en ondernemerschap vanuit historische en
huidige kracht;
Wonen – meer kwaliteit voor een veranderende bevolking;
Mobiliteit – meer samenhang, betere bereikbaarheid.

De zes keuzen (pijlers) vormen het ‘geweten’ en toetsingskader.
In een vroeg stadium van het oorspronkelijke planproces kwamen uit de
discussies zes ‘basisuitspraken’ naar voren. Deze pijlers vormen het
fundament voor de inhoudelijke keuzen en zullen steeds fungeren als
toetssteen van ontwikkelingen en initiatieven.

1. Landschap leidt –
sterke ruimtelijke kwaliteit en identiteit, robuuste landschappelijke structuren, grensoverschrijdend landschap
en watersystemen geven een duurzaam houvast bij verantwoorde ontwikkeling van kwaliteit.

2. Eén hoofdcentrum –
een agglomeratie met 240.000 bewoners (toenmalige situatie, exclusief
de gemeente Nuth) verdient een kern
met EU-regionale en hoogstedelijke
uitstraling.
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3. Energie als fundament –
economische en cultuurgeschiedenis krijgt actuele waarde voor innovatie en
duurzaamheid.

4. Netwerk van Park en Stad –
de combinatie van stedelijk en
landelijk gebied, van natuurwaarden
en
hoofdkern
met
subkernen
en een fijnmazige structuur van
verkeersverbindingen op lokaal en
regionaal niveau vormen een uniek
netwerk van Park en Stad.

5. Economische slagader N281 –
deze vormt de hoofdas van de economie
en de zichtbare identiteitsdrager.

6. Buitenring = Parkstadring –
deze ring verankert Parkstad Limburg
stevig in het internationale netwerk
om beter het grote economische
potentieel van het gebied te kunnen
benutten.
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Visie 2030
In de VISIE 2030 komen de zes pijlers bij elkaar. De tijdshorizon is 2030. De
visiekaart is daarmee zowel een ‘visioen’, een wensdroom (ontwikkelen),
als een beheer- en sturingsinstrument, waarmee over een lange periode
uiteenlopende activiteiten kunnen worden aangestuurd. De visie kent
externe en interne componenten. Extern: Parkstad Limburg als onderdeel
van de Euregio en intern: de ruimtelijk-economische koepel voor alle
deelnemende gemeenten.

Relevante thema’s uit de intergemeentelijke structuurvisie
voor de gemeente Nuth
In de intergemeentelijke structuurvisie, visie 2030, is een aantal thema’s
benoemd die relevant zijn voor de gemeente Nuth in relatie tot de situering
in Parkstad Limburg. Zij vormen de kaders waarbinnen ontwikkelingen
kunnen plaatsvinden en die beschreven worden in hoofdstuk 4.
De relevante thema’s hebben betrekking op:
•
•
•
•

Het netwerk tussen park en stad
Stad meer stad: centra
Park meer park
Parkstadring en economie

Deze worden hieronder toegelicht. Per thema wordt eerst een korte uitleg
gegeven, gebaseerd op de intergemeentelijke structuurvisie. Gevolgd door
de typering van de gemeente Nuth binnen het thema.
Het netwerk tussen park en stad
De intergemeentelijke structuurvisie zet in op gevarieerd groen,
recreatiemogelijkheden en een gezond woon- en werkklimaat. De
basiskwaliteit van de regio, het landschap, dient nog beter zichtbaar te
worden en leidend te zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling. Groen en rood
(Park en Stad) profiteren optimaal van elkaar en door hun eigenheid en
intrinsieke kwaliteit vullen het stedelijk en landelijk gebied elkaar aan.
Een fijnmazig netwerk van Park en Stad zorgt voor een duidelijk profiel.
Groengebieden in Parkstad Limburg zijn écht groen en stedelijke gebieden
zijn écht stedelijk. Tussen het stedelijk gebied en landelijk gebied zijn
‘bruggen’ geslagen waardoor het product Zuid-Limburg als geheel nog beter
‘verkoopt’.
Nuth is een landelijke gemeente en de typische parkstadstructuur met
beekdalen, hellingen en plateaus is ook hier als basiskwaliteit aanwezig. Door
haar ligging tussen het Zuid-Limburgse Heuvelland en het stedelijk gebied
van Parkstad Limburg heeft zij een brugfunctie. In 2030 is het landschap nog
beter zichtbaar geworden en door middel van recreatieve routes optimaal
ontsloten. Door middel van een goede aanhaking op het spoor- en wegennet
is zij verbonden met het stedelijk gebied van Parkstad Limburg en omgeving.
Een goede inpassing van de stationsomgeving en een representatieve entree
aan de A76, gecombineerd met de opwaardering van de Geleenbeek, vormt
de letterlijke verbinding met de ‘stad’.
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Stad meer Stad: centra
De intergemeentelijke structuurvisie gaat uit van verdere verdichting en
specialisatie van de centra. Het centrum van Parkstad Limburg (PC) is een
bruisende hoogstedelijke ‘Europool’ waar alle regionale en grootstedelijke
functies zijn samengepakt in de hoogst mogelijke dichtheid. De stadsdeelcentra zijn centra waarin naast economische functies en voorzieningen, ook
culturele en maatschappelijke functies zijn toegenomen en evenementen
een couleur locale creëren. Bijvoorbeeld: Kerkrade ‘klankstad’, Brunssum
‘dansstad’, Landgraaf ‘jong en avontuurlijk’ en Voerendaal ‘Romaans dorp’,
Simpelveld ‘Poort naar het Heuvelland’ en Onderbanken de natuurlijke link
naar Duitsland.
Door haar ligging aan de A76, dicht bij de verknoping met de Buitenring,
en de ligging in het uiterste noordwesten, vormt de gemeente Nuth (en in
het bijzonder de kern Nuth) het eerste contact met de regio. Zij mag zich
dan ook terecht de ‘Poort van Parkstad’ noemen. Ook van belang is dat
Simpelveld, Voerendaal en Nuth alle poorten zijn. Het zijn knooppunten voor
OV (trein en bus) maar ook poorten van en naar Parkstad en het Heuvelland.
De visiekaart geeft dit ook aan met drie clusters in het westen.
Park meer Park
Het landschap was en is nog steeds de basiskwaliteit en leidend in ruimtelijke
ontwikkelingen. De intergemeentelijke structuurvisie zet de lijnen uit om de
natuurgebieden groter en ruimer te maken en de natuur en belevingswaarde
te versterken. De toegankelijkheid is vergroot. Het ‘groen’ heeft meer
raakvlakken met het ‘rood’ gekregen, deze randen zijn duurzaam en
hoogwaardig ingericht (werken via relatie stad & land).
Door middel van diverse landschapsprojecten zet de gemeente Nuth in op
de verdere uitbouw en versterking van de natuur, de recreatieve routes en
toeristische kwaliteiten.
Parkstadring en economie
De regionale economie is geclusterd langs de Parkstadring. De internationale
verknoping van de Parkstadring met de wijde omgeving heeft ervoor gezorgd
dat bedrijven(clusters) zich in de regio hebben gevestigd, die hiertoe eerder
niet bereid waren. Ontsluiting op Euregionale en internationale schaal is
essentieel gebleken voor het ontwikkelen van economische kracht. De
afzonderlijke onderdelen van de Parkstadring hebben hun eigen kleur en
ontwikkelingsmogelijkheden.
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De gemeente Nuth is ook gelegen langs de Parkstadring en aansluitend op en
deels onderdeel van zowel de Noordflank als de Westflank van Parkstad.
1. Westflank | De Westflank is dé economische zone voor Parkstad Limburg
geworden. Aan de Parkstadring, tussen globaal de voormalige N281 en A76,
liggen de belangrijkste clusters van zorg, onderwijs, retail, stedelijk vermaak
en cultuur, bedrijvigheid en nieuwe energie (Avantis). In de Westflank ligt
ook Parkstad Centrum (Heerlen centrum), het hoogstedelijke visitekaartje
en de economische motor van de regio. Het beeld is echter gedifferentieerd.
Naast belangrijke economische dragers presenteert zich ook hoogwaardig
landschap (Terworm en Imstenraderbos). De gemeente Nuth toont zich met
het gemeente-overstijgende bedrijventerrein de Horsel aan de A76, maar
ook het landschap rondom de Geleenbeek is sterk aanwezig.
2. Noordflank | De noordflank is de groene entree van Parkstad Limburg.
Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van de landschappelijke
structuur en het inpassen van de Buitenring als Parklane. Het gebied is voor
treinreizigers en automobilisten de eerste aanblik van Parkstad komende
uit het noorden. Een parkachtige entree dient gerealiseerd te worden. De
gemeente Nuth vormt de plek om deze parkachtige entree te realiseren met
accenten op water, reliëf en kunst.
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3.

Context

Geografie
Nuth is als 8e gemeente aangesloten bij het samenwerkingsverband Parkstad
Limburg. Dit bestaat uit de stedelijke gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf en de landelijke gemeenten Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal
en Nuth. Geografisch ligt Nuth aan de Noordwestflank van dit conglomeraat,
nabij zowel de A76 als de A79 en verder globaal begrensd door het plateau van
Schimmert en de spoorlijn tussen Maastricht en Heerlen. Aan de westzijde
van de gemeente Nuth gaat Parkstad Limburg over in het Zuid-Limburgse
Heuvelland. Aan de noordzijde grenst de gemeente aan de Westelijke Mijnstreek met de gemeenten Schinnen en Beek.
In deze aanvulling wordt, net zoals dit het geval is in de Intergemeentelijke
Structuurvisie, uitgegaan van de bestaande kwaliteiten. Deze huidige kwaliteiten vormen een basis voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van
Parkstad Limburg. De uitdaging voor deze Intergemeentelijke structuurvisie
is de synergie tussen deze netwerken te maximaliseren, ten volle te benutten
en te faciliteren.
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Bestaande kwaliteiten
Parkstad heeft een unieke structuur en dit is ook zichtbaar in de gemeente Nuth.
Het grondgebruik, de natuur, ecologie en cultuurhistorie hebben in belangrijke
mate de structuur van de gemeente Nuth bepaald. Nuth is een landelijke gemeente die wordt gekenmerkt door de kwaliteiten van de beekdalstructuur
te midden van het stedelijk gebied. Door insnijding van de Maas is in de loop
der tijd een terrassenlandschap ontstaan, bestaande uit een hoog-, midden- en
laagterras. Dit landschap is omgevormd tot een glooiend landschap bestaande
uit beek- en droogdalen, steile hellingen en plateaus. De hoofdbeek wordt
gevormd door de Geleenbeek met de Platsbeek en Hulsbergerbeek als zijbeken.
Ter hoogte van de kern Nuth is de Platsbeek onderdeel van het stedelijk
gebied. De bestaande kwaliteiten van natuur en ecologie zijn vastgelegd in de
ecologische hoofdstructuur (EHS). Het Geleenbeekdal en zijn vertakkingen zijn
aangewezen als Natura 2000-gebied.
De plateaugronden zijn door hun bodemgesteldheid veelal geschikt voor
landbouw. De steile hellingen zijn minder vruchtbaar waardoor hier vooral
grasland aanwezig is. De dalen zijn nat en fungeren meestal als grasland
of in natte milieus gedijende vegetatie en bossen. Op het plateau rondom
Schimmert is van oudsher fruitteelt aanwezig.
De woonkernen zijn voornamelijk ontstaan in of nabij een droogdal
zoals Vaesrade, Kamp, Nierhoven, Nuth, Tervoort, Schimmert, Hulsberg,
Wijnandsrade, etc. Andere kernen ontstonden op het plateau van Schimmert
zoals Oensel, Kruis, Klein Haasdal, Groot Haasdal en Arensgenhout. Deze
kernen bestaan voornamelijk uit lintbebouwing, omgeven met boomgaarden.
De kern Nuth vormt de grootste kern met een historisch centrum. In Nuth
zelf is tevens sprake van twee mijnbouwkoloniën, opgericht rond 1912. De
woonkernen voorzien in aantrekkelijke landelijke woonmilieus.
Het noordelijk gedeelte van Nuth heeft een sterk historisch karakter en
vormt de overgang naar de landschappelijk waardevolle omgeving van de
Platsbeek. De vijvers van Nierhoven vormen daarbinnen in de huidige situatie
een bijzondere plek.
De overgang van het wonen naar het landschap is, conform de “stadsrandenkaart”, op een aantal locaties als kwalitatief hoogstaand te kwalificeren.
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Kasteel Wijnandsrade is een van oorsprong in de 16e eeuw gebouwd kasteel
met kasteelhoeve, prachtig gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp.
Sommige gedeelten van het kasteel zijn voor publiek toegankelijk. Het
omliggend gebied kenmerkt zich naast een netwerk van wandel- en fietspaden
vooral door bewegwijzerde ruiter- en menroutes en een sterke concentratie
van maneges. De kern Wijnandsrade is bekend door de aanwezigheid van
het kasteel met zijn gracht. Het historische centrum grenst direct aan dit
kasteel.
Ook de Watertoren van Schimmert is een markant herkenningspunt gelegen
boven op het plateau. De Watertoren wijst de vele wandelaars (onder ander
op het Pieterpad) de weg naar Schimmert. In het nabij gelegen Steenland
worden landschap, recreatie en historie samengevoegd tot een educatief
rustpunt.
De historische kern van Hulsberg omvat onder meer de Clemenskerk uit 1820
en het oude karakteristieke klooster van zusters Oblaten. Het aansluitende
Wissengracht kent een bijzondere landschappelijke rand.
Aan de A76 functioneert bedrijventerrein de Horsel als economische trekker.
Het is gunstig gelegen aan de rijksweg A76, op korte afstand van de afslag
Nuth en de toekomstige buitenring. Kansen voor dit bedrijventerrein
zijn aanwezig om van dit bedrijventerrein een modern en representatief
werkgebied te maken met een representatief gezicht naar de A76.
De gemeente Nuth heeft een sterke zorg- en retailinfrastructuur. In Hulsberg
en in Nuth zijn twee zorgcentra aanwezig die een belangrijke rol spelen bij
de ouderenzorg in de gemeente: Panhuys en Op den Toren. Tevens is in het
centrum van Nuth een uitgebreid voorzieningenpakket rondom de markt en
de kerk aanwezig en een goed voorzieningenniveau in de kernen Schimmert
en Hulsberg.
De gemeente Nuth is goed bereikbaar door de ligging tussen de A76 in het
noordoosten en de A79 in het zuiden. De N298 is de provinciale verbindingsweg
tussen de twee rijkswegen.
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Nb: Bovenstaande kaart is achter in dit document toegevoegd op A1 formaat.

4.

Nuth: aanvulling intergemeentelijke
visie aan de hand van 4 thema’s

Ontwikkelingskaart
Op de ontwikkelingskaart is te zien waar de geformuleerde ambities landen
bij de stadsregio Parkstad Limburg. Ook geeft het aan waar binnen de regio
de huidige situatie geherstructureerd moet worden. De gemeente Nuth
positioneert zich binnen de regio als landelijke gemeente als overgang van
het stedelijk gebied naar het Heuvelland. Zij kan mede invulling geven aan
de versterking van de beekdalstructuren en de recreatieve ambities van de
stadsregio. Daarnaast profileert zij zich aan de A76 en de verknoping met
de binnenring als de Poort van Parkstad. De poortfunctie wordt verbeeld
door een identiteitsbepalend element, landschappelijk ingepast met een
signaalfunctie.
De Beheer- en sturingskaart is een gebiedsdekkende kaart die een planologisch
kader biedt voor het beheer van de bestaande gebiedskwaliteiten en sturing
voor gebiedsontwikkelingen. Voor elke plek in de regio zijn spelregels voor de
verschillende thema’s beschreven. Deze thema’s zijn: ruimtelijke identiteit,
economie, wonen en mobiliteit.
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De beheer- en sturingskaart en ‘nee tenzij’-principe
De beheer- en sturingskaart is een optelling van de thematische kaarten en
spelregels. Het is een gebiedsdekkende kaart die een planologisch kader
biedt voor het beheer van de bestaande gebiedskwaliteiten en sturing voor
gebiedsontwikkelingen. Voor elke plek in de regio zijn spelregels voor de
verschillende thema’s beschreven. Naast de beschrijving is bij de thema’s
een matrix te vinden waarin per thema de eenheden XL-L-M-S worden
gehanteerd. Bij XL- en L-gebieden is sprake van hoge regionale relevantie.
Bij M-gebied is dit al minder en bij een S-gebied is de noodzaak om vanuit
een regionaal perspectief te werken, aan te sturen minder of niet aanwezig.
Aan deze eenheden is een kleur gekoppeld. Deze kleur bepaalt dus eigenlijk
welke regels er gelden voor de ruimtelijk/ economische ontwikkeling van het
gebied. De regels (kleuren) per thema zijn opgeteld en komen samen in de
gebiedsdekkende beheer- en sturingskaart. De XL-L-M-S-aanduiding vormt
geen absoluut waardeoordeel, maar is een reeks (range) in hiërarchische
kwaliteiten –spelregels/bandbreedte- die regionaal relevant zijn. Deze
indeling is gebaseerd op vastgestelde regionale plannen en visies zoals de
Retail- en Woonvisie. Van deze aanduiding wijken wij niet af. Een adequate
regionale sturing op deze kwaliteiten is slechts mogelijk door een “neetenzij”-beleid te hanteren. Ook daar wijken wij niet van af. Het is daarbij de
uitdrukkelijke wens van het Parkstadbestuur om in deze intergemeentelijke
structuurvisie heldere keuzen te maken en daarop te kunnen sturen. 



Nb: Nevenstaande kaart is achter in dit document toegevoegd op A1 formaat.
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Wanneer het echter gaat om de daadwerkelijke invulling van
gebieden en aan te geven wat wel en wat niet kan is het noodzakelijk
de ontstaansgeschiedenis, morfologie, strategische ligging, grootte,
demografische problematiek en andere zaken in een gebiedsgerichte
afweging te betrekken. Daarbij gaat het om planologisch/ruimtelijk
maatwerk. In voorkomende gevallen zal Parkstad Limburg in een vroeg
stadium bij een ontwikkeling worden betrokken om de beoogde integrale
regionale kwaliteitsafweging gezamenlijk met de initiatiefnemer vorm
te geven gebaseerd op de unieke gebiedseigenschappen en bijzondere
ontwikkelingsmogelijkheden van deze betreffende plek in samenhang
met het totaal aan parkstad-kwaliteiten, maar ook op basis van in deze
intergemeentelijke structuurvisie geformuleerd beleid.
Hoe werkt de kaart
De beheer- en sturingskaart is thematisch opgebouwd. De aangegeven kleur
geeft aan om welk thema het gaat; groen voor ruimtelijke identiteit, paars
voor economie en rood voor wonen. De intensiteit van de kleur bepaalt de
relevantie voor de regio. Wat mobiliteit betreft is een directe verwijzing naar
de matrix door een indeling in lijnstukken. De lijndikte en lijnkleur bepaalt
of het XL-L-M of S is. Voor de overige thema’s zijn buttons op de aangegeven
vlakken toegevoegd welke naar de matrix verwijzen. Voor economie-buttons
is een onderverdeling in bedrijventerrein, retail en toerisme/leisure. Een
donkerpaars gebied met de buttons paars XL, blauw L en geel XL geeft dus
aan dat het gaat om regionaal economisch relevant gebied met een sterk
accent op bedrijfsterrein en toerisme/leisure en met mogelijkheden voor
bovenlokale retailfuncties.
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Thema: Ruimtelijke Identiteit
ONTWIKKELINGSLIJN:
Ambitie
Natuur en landschap, inclusief cultuurhistorisch erfgoed zijn onlosmakelijk
verbonden met de ruimtelijke identiteit van Parkstad Limburg. Daarom
fungeren ze als uitgangspunt voor toekomstige ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen.
Strategie
Dit betekent allereerst het beschermen, beheren en versterken van de
landschappelijke hoofdstructuur en zorgen voor een betere interactie tussen
bebouwing en landschap.
Specifieke ontwikkelafspraken
•
Bestaande ontwikkelafspraak 1 in de intergemeentelijke structuurvisie
(pag. 62): het realiseren van een landschappelijke kwaliteitsimpuls
door middel van de versterking van de landschappelijke hoofdstructuur.
Hierbinnen wordt in de intergemeentelijke structuurvisie het project
Corio Glana benoemd: een project gericht op de versterking van de
Geleenbeek en haar zijbeken. De Geleenbeek en de twee zijbeken
Platsbeek en Hulsbergerbeek bepalen voor een groot deel het
grondgebruik binnen de gemeente Nuth. De gemeente Nuth zet ook in
op het zichtbaar maken van de oorspronkelijke beekdalen door bijv.
beekbegeleidende begroeiing. Het natte karakter van de omgeving
kan versterkt worden door het herstel van historische waterpartijen
en het gebruik van water als begrenzing. Beekstructuren in de kernen
Nuth en Wijnandsrade versterken.
•

Binnen deze bestaande ontwikkelafspraak hoort ook het behoud en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Natuur en bos, water,
recreatie en kleinschalig toerisme, landschap en cultuurhistorie zijn
essentieel voor een sterk ruimtelijk profiel. In de gemeente Nuth past
hier de versterking van de landgoederensfeer rondom Nierhoven, in
combinatie met de ontwikkeling van het Platsbeekdal.

•

Tevens gekoppeld aan deze ontwikkelafspraak is de landgoed ontwikkeling rondom Hoeve Terlinden. De mogelijkheden worden onderzocht
om op het grondgebied van Hoeve Terlinden één of meerdere landgoederen te stichten waarbij de Ecologische Hoofdstructuur in het dal van
de Geleenbeek kan worden gerealiseerd, kwaliteit wordt toegevoegd
aan dit gebied met hoge natuurlijke en landschappelijke waarden en
het monument Hoeve Terlinden in stand gehouden kan worden.
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•

Onderdeel van de bestaande ontwikkelafspraak 1 is het versterken van
de beeldkwaliteit. Het vormgeven van aantrekkelijke en hoogwaardige
entrees is hier onderdeel van. De gemeente Nuth heeft hierin een
belangrijke opgave, namelijk het maken van een identiteitsbepalend
element, landschappelijk ingepast dat een signaalfunctie heeft naar
de automobilisten en treinreizigers komend vanuit de Westelijke
Mijnstreek.

•

In september 2008 is de strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg
vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg
2010-2013 is voor de gemeente Nuth de 9e groene cluster meegenomen:
kasteel Wijnandsrade en omliggend gebied, landwegen en natuur. Het
kasteel en omliggend gebied dient verder uitgebouwd te worden tot
een aantrekkelijk gebied voor paardenliefhebbers en beoefenaars
van de paardensport. Dit wordt beoogd door de toevoegingen van
verblijven voor ruiter en paard, door een verdere uitbouw van het
netwerk van ruiter- en menroutes met verbindingen naar ZuidNederland en Euregionaal, de organisatie van evenementen gelieerd
aan de paardensport. Daarnaast zullen kasteel en omgeving verder
doorontwikkeld worden voor fietsers en wandelaars.
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BEHEER- EN STURINGSLIJN
De volgende afspraken zijn gebaseerd op het belang van behoud en
versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie
•

Provinciale Ontwikkelingszone Groen met een ontwikkelingsgerichte
basisbescherming. Zij omvat deels de beekdalen en is deels ten
noorden van bedrijventerrein De Horsel (Hamsterkernleefgebieden
= versterking van de hamsterpopulatie) gesitueerd. Behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Tevens van belang is
het in standhouden van een goede toeristisch-recreatieve structuur
en een op het landschap georiënteerde landbouw.

•

Bestaande ontwikkelafspraak 3 in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 63): als uitgangspunt, objectieve toets en leidraad voor
herstructurering, transformatie of gebiedsontwikkeling dienen de
analyses in Identiteit Parkstad Limburg (2004) en de Landschapsvisie
Zuid-Limburg (2007, deze wordt op hoofdlijnen gevolgd)

•

Bestaande ontwikkelafspraak 4 in de intergemeentelijke structuurvisie
(pag. 63): voorwaarde en toets voor watersystemen en de wijze waarop
in Parkstad Limburg met water wordt omgegaan, is het Regionaal
Waterplan (2004, de principes gelden ook voor de gemeente Nuth,
ook al hoorde zij in 2004 formeel niet tot de regio).

•

Bestaande ontwikkelafspraak 6 in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 65) Voor het landelijk gebied geldt het POL middels het
contourenbeleid en het beleid met betrekking tot het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg. Dit betekent dat voor de grotere landelijke
kernen bouwactiviteiten mogelijk zijn binnen de aangegeven
contour. Voor de kleinere kernen zonder contour geldt een “nee,
tenzij”-principe waarbij planologisch maatwerk, compenserende
en mitigerende maatregelen nodig zijn op grond van bestaande
regelingen (VORM, Rood voor groen, BOM+, EHS/POG, etc)

•

Bestaande ontwikkelafspraak 8 in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 65): Noodzaak van ruimtelijk en planologisch maatwerk en
integrale herverkavelingen, inclusief natuur en landschap, recreatie
en toerisme (kleinschalig), om de agrarische sector in een betere
positie te brengen en waar mogelijk te verbreden en natuur- en
landschapswaarden te waarborgen door compensatie en mitigerende
maatregelen en toepassing van bestaande regelingen, voor zover dit
niet binnen de Herinrichting Centraal Plateau is gebeurd.

•

Bestaande ontwikkelafspraak 10 in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 65): het koesteren van het cultuurhistorisch en
archeologisch erfgoed waaronder in Nuth het voormalige mijnspoor
richting Hoensbroek en Brunssum, historische wegen en gebouwen in
en buiten de kernen zoals bijvoorbeeld de Watertoren in Schimmert,
de historische kern Hulsberg, kasteel Wijnandsrade, het Beschermd
dorpsgezicht Terstraten, Hoeve Terlinden).
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ONTWIKKELINGSKAART RUIMTELIJKE IDENTITEIT
legenda
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De schade moet zoveel
mogelijk worden beperkt
(mitigatie)
Resterende schade moet
worden gecompenseerd

en reële alternatieven
ontbreken.

Grote natuurgebieden beken
en beekdalsystemen,
bosgebieden en authentieke
landschappen
Beschermen, behouden,
verbeteren, beheren
Nee, tenzij,..
nieuwe plannen, projecten
en handelingen zijn niet
toegestaan, indien deze de
wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied
significant aantasten, tenzij
...
er sprake is van een groot
maatschappelijk belang ..

XL

L

nieuwe ontwikkelingen leiden tot
een kwalitatieve en
kwantitatieve versterking van de
ecologische structuur, watersystemen, bos-, natuur- en
landschapswaarden
aantasting van bestaande
watersystemen, bos-, natuur- en
landschapswaarden worden
zoveel mogelijk wordt beperkt
en gecompenseerd

Beschermen, behouden,
verbeteren, beheren
Ja, mits ...
nieuwe plannen, projecten en
handelingen zijn toegestaan,
mits ....

Overige beekdalsystemen,
wezenlijke reliëfgebieden en
droogdalsystemen

Indeling is gebaseerd op POL en op Analyse Identiteit Parkstad Limburg

Voorwaarden

Beschermingsregiem
Hoofdregel

Doel

Wat is het

Ruimtelijke
identiteit

nieuwe ontwikkelingen leiden
tot een kwalitatieve en
kwantitatieve versterking van
de ecologische structuur,
watersystemen, bos-, natuuren landschapswaarden

Behouden, verbeteren,
beheren
Ja, mits ...
nieuwe plannen, projecten en
handelingen zijn toegestaan,
mits ....

Glooiende gebieden en
plateaugebieden en groene
voegen

M

rood gaat gepaard met extra
groen en waterretentie
binnen deze ontwikkelingszones of nabij de stadsregio
rode ontwikkelingen
aansluitend aan de
bestaande stedelijke
bebouwing worden
gerealiseerd

herstructurering en
transformatie van het
bestaande gebied, inbreiding
of revitalisering geen
oplossing bieden

Behouden, verbeteren,
beheren
Ja, mits ...
nieuwe plannen, projecten
en handelingen zijn
toegestaan, mits ....

Groeven en mijnsteengebieden, parken en overige
groene voegen

S
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Thema: Economie
ONTWIKKELINGSLIJN
Ambitie
Uitgangspunt van de regionaal ruimtelijk economische strategie is dat
voorwaarden worden geschapen voor het realiseren van de missie van Parkstad
Limburg: het duurzaam versterken van de economische structuur van de
regio. Voor het werkveld Economie betekent dit het voorzien in een goed
en kwalitatief vestigingsmilieu voor bestaande en nieuwe bedrijven en het
ontwikkelen van een adequaat kennis-, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.
Strategie
De duurzame economische structuurversterking is te realiseren door de
economische functies ruimtelijk te concentreren, de verschillende thema’s
daarbinnen te clusteren en vervolgens deze terreinen te profileren als
specifieke werklocaties. Daarnaast staat het principe van de SER ladder
centraal. Dat betekent vooral kijken naar mogelijkheden op bestaande
werklocaties.
Specifieke ontwikkelafspraken
• In de intergemeentelijke structuurvisie wordt ingezet op revitalisering
van bedrijventerreinen (pag. 74) en beperkt op de realisering van nieuwe
bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Nuth is de revitalisering van
bedrijventerrein De Horsel in gang gezet: een betere landschappelijke
inpassing met voorkanten naar het landschap, verbetering van het
economisch profiel, intensiever ruimtegebruik en verbetering van de
bereikbaarheid. Onderdeel van de revitalisering van bedrijventerrein
de Horsel is een uitbreiding richting de A76 en beperkt in het noorden
richting de Poort van de Parkstad. De gewenste uitbreiding ten
noorden van het bedrijventerrein valt buiten de rode contour. Hier is
het POL Verstedelijking Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering
en het daarbijbehorende Limburgs kwaliteitsmenu van toepassing.
Het betreft een uitbreiding, noodzakelijk om een representatieve
entree rondom de verknoping van de A76 - Parkstadring te realiseren:
de Poort van Parkstad. Hierbij dient de aanhaking op het landschap
zorgvuldig vormgegeven te worden. Langs de A76 moet voorzien
worden in representatieve ‘kantoorachtige’ bedrijven die de entree
van Parkstad benadrukken. Daarnaast wordt meer ruimte gegeven
aan kleinschalige bedrijvigheid. Binnen de gemeente Nuth voorziet
bedrijventerrein De Steeg in Schimmert hierin. Dit bedrijventerrein
wordt gerevitaliseerd.
•

Voor het landelijk gebied liggen de ontwikkelingskansen op
kleinschalige ontwikkelingen die gericht zijn op het genieten van
rust, ruimte en de natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied.
Dit betekent dat het accent vooral ligt op het ontwikkelen van
voorzieningen. Dit kan in combinatie met agrarische bedrijfsvoering
als vormen van verbrede landbouw. Deze ontwikkelafspraak is reeds
opgenomen in de bestaande intergemeentelijke structuurvisie.
De gemeente Nuth geeft hier onder andere invulling aan door de
landgoedontwikkeling rondom hoeve Terlinden, de uitbouw van
kasteel Wijnandsrade en omliggend gebied en recreatieve rustpunt
Steenland bij Schimmert.
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•

Ten aanzien van het bedrijventerrein de Reuken, gelegen aan de
zuidoostzijde van de kern Nuth, zal onderzocht moeten worden of
dit bedrijventerrein gesaneerd dan wel gedeeltelijk gerevitaliseerd
kan worden. Dit sluit aan op de strategie uit de intergemeentelijke
structuurvisie om duurzame economische structuurversterking te
realiseren door de economische functies ruimtelijk te concentreren.

•

Het ruimtelijk-economisch beleid, neergelegd in de intergemeentelijke structuurvisie, benoemt drie kansenclusters, namelijk
Nieuwe Energie, Toerisme en Health en Care en Cure (Zorg). In
de toekomst wordt voorzien in de opwaardering van de twee
zorgcentra in Hulsberg en Nuth. Voorts zet de gemeente Nuth in op
de opwaardering van het recreatieve buitengebied.

•

De ontwikkelingslijn voor de Retailsector heeft betrekking op die
onderdelen van de retail, die gericht zijn op een bovenregionaal
verzorgingsgebied. De gemeente Nuth speelt hierin geen rol.
Wel wordt de komende jaren ingezet op de versterking van de
centrumfunctie van de kern Nuth met een compleet winkelaanbod,
gecombineerd met horeca, maatschappelijke en dienstverlenende
voorzieningen, herinrichting van de openbare ruimte en het
verbeteren van de verkeerssituatie.
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BEHEERSLIJN
De ruimtelijk structurerende principes gelden eveneens voor de beheer- en
sturingslijn: dus ruimtelijk concentreren, thematisch clusteren en het toepassen van de SER-ladder.
•

De beheer- en sturingslijn voor bedrijventerreinen (pag. 77) geeft
prioriteit aan het beheren van goed functionerende bestaande
werklocaties en het revitaliseren van werklocaties die niet meer aan
de eisen van deze tijd voldoen. Bedrijventerrein de Horsel wordt
gerevitaliseerd; zij heeft een zeer grote regionale relevantie o.a.
vanwege haar ligging aan de westcorridor (A76)

•

De beheer- en sturingslijn voor de Retail (pag.77) heeft op lokaal
niveau betrekking op de stadsdeelcentra, wijk- en buurtcentra.
Hoofdlijn daarvan is dat de omvang van die centra aangepast zal
moeten worden op de demografische ontwikkeling. Dit betekent dat
deze functies sterker geconcentreerd moeten worden in de centra
en solitaire en perifere ontwikkelingen tegengegaan moeten worden.
Het centrumgebied van Nuth is een lokaal verzorgend centrum
en Hulsberg en Schimmert zijn aangeduid als ‘dorpsvoorziening’.
Bij deze centra zal naar combinaties met andere functies gezocht
worden zoals die van de zorg en kleinschalige dienstverlening.
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Landbouw bieden de
landelijke gemeenten, waaronder Nuth goede uitgangspunten. Zo
staat omschreven in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 79).
Daarbinnen zijn het vooral de gemeente Simpelveld, Voerendaal
en Nuth waar deze economische activiteit ruimte voor verdere
ontwikkeling zal krijgen. Er wordt geen specifiek regionaal beleid
ontwikkeld. Wel wordt onderkend dat het voor deze sector noodzakelijk
is om ruimte te creëren voor de reguliere bedrijfsvoering dan wel
voor het ontwikkelen van nevenactiviteiten om de levensvatbaarheid
van bedrijven in stand te houden.

•

In de bestaande beheer- en sturingslijn (pag. 77) wordt aangegeven
dat het bij het cluster Toerisme gaat om attracties waar de bezoekers
op af komen als de bezoeker door andere attracties al naar deze
regio is gekomen. De kern Nuth zorgt door haar authentieke dorpen,
de vele wandel- fiets en menroutes, het kasteel Wijnandsrade voor
een versterking van het toeristisch profiel van Parkstad Limburg.
Daarnaast is de kern Hulsberg een belangrijke plaats voor toeristischrecreatieve verblijven, als overloop van de kern Valkenburg.
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Bedrijventerreinen van
voldoende omvang en
met een regionale of
bovenregionale
betekenis

Ruimtelijk
1
ontwikkelingskader

Bedrijventerreinen van
voldoende omvang en
met een regionale of
mogelijk bovenregionale betekenis

Bedrijventerreinen
langs of in de directe
nabijheid van de
Parkstadring of langs
de binnenring

L

M

Bedrijventerrein van
bovenlokale betekenis.
Bedrijven die het locale
netwerk ontgroeid zijn.
Woon/werklocaties met
grotere oppervlakten
Bedrijven die qua aard
en grootte net niet in de
lokale situatie passen

Woon/werklocaties
langs de binnenring en
kleine groene
bedrijventerreinen

Voor de specifieke Floor space indices zie programma werklocaties 2020 Provincie Limburg 2008 (bladzijde 100 en 101 tabel 1.1)

Voor de specifieke Floor space indices zie programma werklocaties 2020 Provincie Limburg 2008 (bladzijde 100 en 101 tabel 1.1)

1

1
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Bedrijventerreinen
langs de A76/N281.
Zorgvallei.
Onderwijsboulevard en
Autoboulevard

XL

Waar ligt het

Bedrijventerreinen

Economie

Bedrijventerreinen of
woon/werklocaties met
slechts lokale betekenis

Huisgebonden
woon/werklocaties.
Kleinschalige
bedrijfssituaties in het
buitengebied
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Parkstad Centrum
(centrum van Heerlen)
en Woonboulevard

Bovenregionaal en
regionaal koopcentrum
met onderscheidende
specialisatie en
diepgang. Leisure
faciliterend. GDVconcentratie.

uniek, lef, hoge
dynamiek, differentiatie
en dichtheid.
Internationaal

Waar ligt het

Ruimtelijk
ontwikkelingskader

gericht op

Indeling is gebaseerd op de Kadernota economie en de Retailvisie

XL

Economie
Retail

differentiatie

Centrumgebied van:
Kerkrade
Brunssum
Landgraaf (op de Kamp)
Hoensbroek
Rodaboulevard
Emmaterrein (Brunssum)
Kerkrade:
groot stadsdeel- en
koopcentrum
Brunssum; middelgroot
stadsdeel- en koopcentrum
Landgraaf:
Klein stadsdeel met sterk
aanbod aan groot-winkel- en
filiaalbedrijven gericht op
lokale verzorging.
Hoensbroek:
Klein stadsdeelcentrum sterk
gericht op dagelijkse en nietdagelijkse lokale verzorgende
functie
Rodaboulevard:
stedelijk dienstenterrein met
een regionale retailfunctie
Emmaterrein:
stedelijk dienstenterrein met
een bovenlokale retailfunctie

L

knus, kleinschalig,
multifunctioneel en flexibiliteit
Dorpskernen in landelijk
gebied met combinaties met
maatschappelijke functies

Centrumgebied van:
Voerendaal, Schinveld
Simpelveld, Heerlerheide
Ubach over Worms,
Schaesberg,
Spekholzerheide,
Eygelshoven, Nuth
Wijk- of dorpscentra
gericht op de dagelijkse
verzorging
Ubach over Worms
wijkwinkelcentrum met
beperkte bovendijks
voorzieningen.

M

knus, kleinschalig,
combinaties met
maatschappelijke functies

Buurtcentrum, buurtsteunpunt.
Dorpscentrum van
beperkte omvang

Overige centrumgebied
zoals Ubachsberg,
Klimmen, Bocholtz.
Terwinselen, Hulsberg.
(zijn op kaart indicatief
aangegeven)
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Uniek, lef
Voor Gravenrode en
Hendrik e.o. (Oostflank)
aantrekken van internationale
grootschalige en
bovenregionale/internationale
toeristische trekkers gericht
op dag/verblijfsrecreatie.

Ruimtelijk
ontwikkelingskader

Kleinschalige lokale en
mogelijk regionale
toeristische trekkers

Schinveldse bossen,
Brunssummerheide,
Archeologisch
Landschapspark
Voerendaal en
Eurodepark.
Corio-Glana-gebied.
Gebied beekdal
Rodebach/Roode Beek.
Stadsdeelcentra
De groene cluster Kasteel
Wijnandsrade.
Plaatselijke sfeer
Grootschalige beleving van
natuur (rust, ruimte en
groen)
Regionale en mogelijk
bovenregionale
toeristische trekkers (geldt
alleen voor Archeologisch
Landschapspark
Voerendaal en
Eurodepark)

L

Rust, Ruimte en
Groen
Kleinschalige lokale,
mogelijk regionale,
natuur, cultuur en
dorpsbeleving

Beekdalen, Terworm,
Imstenrade en
dorpscentra

M

Indeling is gebaseerd op de Kadernota economie en de Retailvisie en planvorming op het vlak van Toerisme (ZKA rapportage)

Voor Parkstad Centrum
ontwikkelen van bovenregionale/internationale
leisure functies

Voor Zandgroevengebied
ontwikkelen van plassengebied met (boven-)regionale
dag- en verblijfsrecreatieve
voorzieningen in een beperkt
deel van het gebied

Parkstad Centrum (Heerlencentrum), Park Gravenrode,
Hendrik e.o. (Oostflank) en
Zandgroevengebied

XL

Waar ligt het

Economie
Toerisme & Leisure

Rust, Ruimte en
Groen
Kleinschalige lokale
natuur, cultuur en
dorpsbeleving

Overige gebieden

S
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Thema: Wonen
ONTWIKKELINGSLIJN
Ambitie
Voor het werkveld wonen betekent dit het voorzien in een goed woonmilieu
dat Parkstad als vestigingslocatie voor bedrijven, werknemers en inwoners
op de kaart zet. Deze ambities zijn verwoord in het document ‘Lekker
thuis in Parkstad’ en nader uitgewerkt in strategieën en afspraken in het
document ‘Van Zeef naar Zwengel’. De hierin benoemde principes zijn ook
van toepassing voor de gemeente Nuth.
Er zijn drie kwaliteitspijlers benoemd: uniek, ondernemend en lef (geen
middelmaat, niet nog meer van hetzelfde of integrale gebiedsontwikkeling),
grotere (sociale) diversiteit, versterking identiteit en imago.
Strategie
De gewenste kwaliteit op de regionale woningmarkt is op hoofdlijnen
benoemd in het document ‘Van Zeef naar Zwengel’ in de vorm van
zeven sturingsprincipes. Bij ontwikkeling of aanpassing van plannen voor
woningbouw worden deze principes gebruikt om de gewenste kwaliteit aan
te zwengelen. Het betreffen: kwaliteit, herstructurering voor uitbreiding,
binden van doelgroepen, ruimte voor onderscheidende concepten, Parkstad
Centrum als hoogste prioriteit, integrale aanpak van leefbaarheid in buurten,
vormgeving stadsranden.
Specifieke Ontwikkelafspraken
In de Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg wordt
de kwantitatieve woningbouwopgave voor de periode na 2010 voor Nuth
nader uitgewerkt. In 2011 wordt een Herstructureringsvisie aanvulling Nuth
ontwikkeld.

BEHEER- EN STURINGSLIJN
In de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg is een vijftal
afspraken benoemd die ook van kracht zijn voor de gemeente Nuth (pag.
95). Het gaat hier om de volgende afspraken:
1.
2.
3.
4.
5.

Herstructurering gaat voor uitbreiding
Respecteren ‘rode contour’
Toepassen ‘Van Zeef naar Zwengel’
Parkstad Centrum
Identiteit
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ONTWIKKELINGSKAART wonen legenda
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Rust, ruimte, groen

Knus, leefbaar en
kleinschalig, sociale
cohesie, groen

Structuurversterking en herstel van stadsranden, centra en radiaalwegen

Indeling is gebaseerd op de vastgestelde Woonvisie en op ‘Van Zeef naar Zwengel”

Aandachtspunten

< 20 woningen/ha.

 2 bouwlagen + kap

Landelijk

Dorps

S

< 40 woningen/ha.

Inbreiden voor uitbreiden stedelijke contour

Differentiatie, eigenheid,
multifunctioneel

Uniek, lef, hoge dynamiek
en differentiatie

Kenmerken

Algemeen

< 70 woningen/ha.

vrij

 2 bouwlagen + kap

 4 bouwlagen

Dichtheid

Suburbaan

Laagstedelijk

M

Subcentrum

Stedelijk

L

vrij

Hoofdcentrum

Hoogstedelijk

XL
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Thema: Mobiliteit
ONTWIKKELINGSLIJN
Ambitie
De ambitie voor mobiliteit is het regionaal en internationaal goed
bereikbaar maken van Parkstad Limburg, zowel over de weg als via het
spoor waardoor de economische (concurrentie)positie beter wordt. Aanleg
van een wegenringstructuur ter ontlasting van de radiale wegenstructuur en
uitbreiding en opwaardering van de railverbindingen zijn essentieel.
Strategie
Naast het doel van het verbeteren van de mobiliteit en de bereikbaarheid
is het doel het verbeteren van de internationale rail- en wegverbindingen,
het stimuleren en faciliteren van de economische structuurversterking, het
bevorderen van werkgelegenheid en het verbeteren van de leefbaarheid
(minimaliseren van verkeersonveiligheid, verkeersoverlast) en aantrekkelijkheid van de regio
Ontwikkelafspraken
• Naast het doel van het verbeteren van de mobiliteit en de bereikbaarheid is het doel het verbeteren van internationale rail- en wegverbindingen. In de intergemeentelijke structuurvisie wordt het
realiseren van sterk openbaar vervoer genoemd (pag. 106). Sterk
openbaar vervoer is mogelijk door diverse lightrailverbindingen,
waarbij station Nuth zowel op de intercitylijn (Eindhoven-HeerlenAken) ligt alsmede er kansen zijn voor het doortrekken van de lightrailverbinding Heerlen-Kerkrade-Aken richting Sittard. In de intergemeentelijke structuurvisie is tevens de strategie benoemd om
knooppunten te ontwikkelen (pag. 107). Het ontwikkelen van een
regionaal knooppunt aan de noordoostzijde van bedrijventerrein
de Horsel vraagt om een regionale aanpak. Dit dient een plek te
worden waar mobiliteit, economie en landschap specifiek bij elkaar
komen. Tevens vormt dit de entree van Parkstad Limburg en wordt
het een ‘Parkstad Designplek’.
•

In de intergemeentelijke structuurvisie wordt tevens ingezet op het
faciliteren van het langzaam verkeer (pag. 107). In het centrum
van Nuth dient een recreatief transferium gerealiseerd te worden
van waaruit het oostelijk gelegen landschap, de Geleenbeek en het
voormalige mijnspoor voor het langzaam verkeer wordt ontsloten
en anderzijds het westelijk buitengebied richting Wijnandsrade en
Nierhoven.

BEHEER EN STURINGSLIJN
Conform het Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RVVP) is de basis voor
een adequaat en verkeersveilig wegennet een heldere en eenduidige
wegenstructuur. Hierbij dient de categorisering en inrichting van de
wegen naar hun functie op één en dezelfde wijze in Parkstad Limburg te
geschieden.
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spoorlijnen

corridor Parkstad Ring

aansluiting op Parkstad Ring

stedelijk gebied met wijkontsluiting
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Auto(snel)weg

100-120 km/uur

Gebruik

Snelheid

2x2 of 1x2 rijstroken
Middenberm of
rijrichtingscheiding met
dubbele asstreep
Onderbroken
kantstreep

2x2 of 2x1
rijstroken
Middenberm of
groene
rijrichtingscheiding

Doorgetrokken
kantstreep

Profiel

Belijning

Indeling is gebaseerd op vastgesteld Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

Onderbroken kantstreep

2x2 of 1x2 rijstroken
Middenberm of rijrichtingscheiding met
dubbele asstreep

Vrijliggende fietspaden/-stroken
Gelijkvloerse kruisingen

Vrijliggende
fietspaden/-stroken
Gelijkvloerse
kruisingen

Opgesloten in
verhoogde
betonbanden
Parkeren naast de
weg in vakken

50-70 km/uur

Zijbermen 3-6 m breed

Voorrangsweg

80 km/uur

Zijbermen 3-6 m breed

Aandachtspunten

Voorrangsweg

80 km/uur

Verbindende wegen, met m.n.
verkeersfunctie

Regionale
ontsluitingsfunctie

Binnen
bebouwde kom

Trottoirs of
gemengd bij
woonerven

30 km/uur

Geen kantstreep

Eén rijloper zonder indeling

Fietsers op de weg
Gelijkwaardige kruisingen/aansluitingen
met attentievoorzieningen

Voetgangers op de
weg of in de berm

Geen voorrangsweg

60 km/uur

Erf- en/of verblijfsfunctie

Erftoegangsweg

Buiten
bebouwde kom

Gebiedsontsluitingsweg

S

Buiten
bebouwde kom

Binnen
bebouwde kom

M

Regionale
gebiedsontsluitingsweg

L

Brede
obstakelvrije
zijbermen
Geen langzaam
verkeer
Ongelijkvloerse
kruispunten

Kenmerken

Stroomweg

XL

Wegtype

MOBILITEIT
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5.

Uitvoering

De intergemeentelijke structuurvisie onderscheidt zeven belangrijke
ontwikkelingszones: de zes projectgebieden en de herstructurering van
het stedelijk gebied. Deze gebieden zijn zones die, vanuit regionale schaal
bekeken, een belangrijke rol vervullen in de ruimtelijke en uiteindelijk de
economische ontwikkeling. Vijf van de zes projectgebieden zijn in meer of
mindere mate gekoppeld aan de Parkstadring.
Vanuit deze aanvulling met de gemeente Nuth wordt een achtste
ontwikkelingszones toegevoegd, namelijk de Poort van Parkstad. Dit
projectgebied is verbonden met de A76 en de kruising met de Parkstadring.
Dit projectgebied wordt toegelicht aan de hand van een profiel en programma
met een bijbehorend kaartbeeld.

Projectgebied Poort van Parkstad: Ontwikkelen & Beheer
De ontwikkelingszone bestaat uit een gevoelig en belangrijk natuurgebied,
gelardeerd met cultuurhistorische monumenten maar ook industriegebieden
en uitbreidende stedelijkheid. Hier maakt de snelweggebruiker en spoorganger, komend uit het noorden, voor het eerst kennis met Parkstad.
De Ingang
Doelstelling is om een herkenbare, wervende entree te maken rondom de
verknoping van de A76 met de Parkstadring. Een groene, parkstadachtige
entree met accenten op water, reliëf en kunst. De Poort van Parkstad
kan tevens wordt gemarkeerd door een herkenbare landmark aan de
noordzijde van het bedrijventerrein, met representatieve kantoorachtige
bedrijfsgebouwen van het bedrijventerrein De Horsel hierop aansluitend.
Centraal staat het landschappelijk inpassen van de A76 en Parkstadring en
de verknoping hiertussen. Dit is verkeerstechnisch belangrijk en moeilijk.
Ontwikkeling
• Ruimte bieden aan de aansluiting van de buitenring op de A76
• Realisatie van een parkachtige entree
• Landschappelijke inpassing van de Parkstadring
• Renatureren van de Geleenbeek, met als thema’s ‘landschap leidt’
en ‘ruimtelijke identiteit’
Beheer en sturing
De A76 en de verknoping met de buitenring en de vormgeving van de ‘Poort
van Parkstad’ moeten vooral de identiteit van het open en glooiende
landschap versterken.
De stationsomgeving en recreatief transferium
De gemeente Nuth wordt aan de oostzijde doorsneden door de A76 en
de spoorlijn Sittard-Heerlen. De bereikbaarheid van de kern Nuth en het
bedrijventerrein is daarmee goed, echter visueel-landschappelijk vormen
de snelweg en spoorlijn een barrière. Het beekdal van de Geleenbeek wordt
doorkruist waardoor ecologische verbindingen worden doorbroken, daarnaast
is de kern Vaesrade geïsoleerd ten opzichte van de rest van de gemeente.
Tevens ligt het station van Nuth geheel los van het centrumgebied.
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Ontwikkeling
• Ontwikkeling van een aantrekkelijk gebied tussen station en de kern
Nuth met openbaar vervoer gerelateerde functies. Het te transformeren gebied bevindt zich tussen de twee invalswegen van Nuth.
Het station dient daarbij een gezicht te krijgen naar de kern Nuth
maar ook naar het beekdal. De interactie tussen het stedelijk gebied
en het landelijk gebied is essentieel voor het functioneren van en de
samenhang tussen stad & land.
• Stimuleren van recreatieve routes in het landschap, gekoppeld
aan het station, het beekdal en het oude mijnspoor richting
Hoensbroek
• Het beekdal dient veel meer ervaren te worden in de kern Nuth.
Verbeteren van de bereikbaarheid en het maken van doorzichten
naar de beekdalen. Ook de verbinding tussen de Geleenbeek en de
Platsbeek is ecologisch van belang en dient versterkt te worden.

Afspraken
Regioprogramma: naar een duurzaam vitale regio
Parkstad Limburg staat aan de vooravond van een grote transformatie. Het
Regioprogramma “Naar een duurzaam vitale regio” geeft een overzicht van
de uitdagingen die de regio aangaat om van Parkstad in 2040 een vitale
stadsregio te maken met circa 220.000 inwoners. Het Regioprogramma
schetst de visie op de toekomst (Parkstad 2040) en de strategie tot 2020.
Op die basis worden komende jaren alle uitvoeringsprojecten beoordeeld en
geselecteerd. De aanpak van Parkstad Limburg kenmerkt zich door accepteren, anticiperen en investeren. Accepteren dat de bevolkingsaantallen
teruglopen. Anticiperen door vooral te zoeken naar de kansen en vervolgens
investeren in de duurzame economische vitaliteit van de regio. Zo wordt
de potentie van de regio versterkt. In het Regioprogramma wordt de visie
geschetst op de toekomst, programmalijnen, doelstellingen, doelen en
maatschappelijke effecten.
De inhoudelijke aanpak van het transformatieproces steunt op de Strategische
Agenda Parkstad Limburg uit 2007. De vijf kernthema’s uit die Strategische
Agenda (Herstructurering, Parkstad Centrum, Gebiedsontwikkeling Parkstadring, Grensoverschrijdend openbaar vervoer en Campus Avantis/ Nieuwe
energie) worden in het Regioprogramma uitgewerkt in twee centrale pijlers:
de Herstructurering en de Economische structuurversterking.
De ontwikkelingszone Poort van Parkstad wordt afgestemd op de uitwerking
van de kernthema`s van de Strategische Agenda Gebiedsontwikkeling
Parkstadring en Grensoverschrijdend openbaar vervoer.
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Doorwerking en monitoring
Door vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie wordt het
Bestuursorgaan dat de visie vaststelt gebonden. De intergemeentelijke
structuurvisie werkt daarom door in de door gemeenten opgestelde
ruimtelijke plannen (zie pag. 150). Deze aanvulling wordt vastgesteld door
de gemeenteraad Nuth en ter kennisgeving toegezonden aan de overige
zeven gemeenten.
Conform toelichting in de intergemeentelijke structuurvisie (pag. 150) wordt
de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg jaarlijks geëvalueerd
bij de jaarrekening en begroting. Deze monitoring vindt plaats op drie
schaalniveaus: de strategie, de vijf topprioriteiten en de projectgebieden.
Het projectgebied Poort van Parkstad binnen de gemeente Nuth is hier
onderdeel van. Daartoe dient ook de gemeente Nuth jaarlijks voor einde
januari een voortgangsrapportage op te stellen waarin zij het Parkstad
Bestuur aangeven op welke manier zij invulling hebben gegeven aan de
intergemeentelijke structuurvisie. Tevens is van toepassing de procedure
zoals omschreven op pagina 150 indien besluiten, plannen of projecten
afwijken van de intergemeentelijke structuurvisie en dus ook van deze
aanvulling.
Wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen zoals beschreven op pagina 151, 152 en 153 zijn
ook van toepassing op deze aanvulling.
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Colofon
Bestuurlijk verantwoordelijke
Bestuurlijk verantwoordelijke was de heer Andy Dritty ● portefeuillehouder
Ruimte en Wonen Parkstad Limburg en wethouder Ruimtelijke ontwikkelingen, Grondzaken en Financiën van de gemeente Landgraaf
Planopstelling
De intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg - aanvulling Nuth is
opgesteld door een kernteam dat bestond uit:
Volmar Delheij ● procesaansturing en programmamanager Ruimte en Mobiliteit Parkstad Limburg)
Inge Demandt ● beleidsmedewerker Ruimte en Mobiliteit Parkstad Limburg
Thierry Goossens ● beleidsmedewerker Ruimte en Mobiliteit Parkstad Limburg
Helga Klinkers ● planning en programma-assistente Ruimte en Mobiliteit
Parkstad Limburg
Harry Aben ● programmamanager Leefomgeving gemeente Nuth
Coen Thevis ● senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gemeente Nuth
Vormgeving
Inez Delsing ● Parkstad Limburg
Fotografie
Pascal Moors ● Nose for photography
Het kernteam werd ondersteund door:
Selma van Mensvoort, Andrea Nickisch, Anja Rutten van Buro 5 Maastricht
en Norbert Dickhaut van DLG
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