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CONCEPT
AANLEIDING

De gemeente Beek heeft op 12 januari 2021 aan 

bureau HeusschenCopier gevraagd een visie op te 

stellen voor het buitengebied. Op 24 februari 2021 

heeft HeusschenCopier de aanpak voor de opgave op 

hoofdlijnen gepresenteerd. 

Tevens heeft HeusschenCopier kennisgenomen van 

diverse beleidsstukken, visies en plannen die reeds 

voorliggen en constateren wij dat er hierin vele 

aanknopingspunten vervat zijn die als input kunnen 

dienen voor een inspirerende, integrale visie op het 

buitengebied van de gemeente Beek. 

De visie op het buitengebied vormt het tableau voor 

een groot aantal toekomstige, maar tegelijktijdig 

plaatsvindende, maatschappelijke opgaves. 

Transities in de landbouw, de energietransitie, de 

vorm en intensiteit van recreatie en toerisme, 

landelijk wonen, en de relatie tussen landschap 

en werklocaties zijn voorbeelden hiervan. Deze vijf 

thema’s vormen dan ook een rode draad die door 

deze visie heenloopt.

De visie op het buitengebied is een waardevolle 

landschappelijke basis voor de nog op te stellen 

gemeentelijke omgevingsvisie, de deeluitwerkingen 

die daaruit voortvloeien en toekomstige 

ontwikkelingen in het landschap. 

Hiermee draagt de door HeusschenCopier 

voorgestelde aanpak bij aan zowel een robuust, 

hanteerbare en veelzijdige visie op het buitengebied, 

alsook aan een inspirerend raamwerk voor de nog op 

te stellen omgevingsvisie.

Deze stapsgewijze aanpak is dus een eerste stap 

op weg naar toekomstige ontwikkelingen. Het 

stelt nu de kaders waarin deze ontwikkelingen 

zich op een landschappelijk verankerde, duurzame 

en inspirerende wijze kunnen ontplooien. Deze 

ontwikkelingen vinden vanzelfsprekend niet in een 

vacuüm plaats, maar worden gedragen en gedreven 

door interne en externe betrokkenheid.  

Samenwerking staat centraal in de definitie van 

de visie. We creëren geen handleiding die alleen 

uit de kast wordt gehaald als er problemen worden 

gesignaleerd. Integendeel, we maken een handleiding 

die een kader biedt waarmee zorgvuldige afwegingen 

en keuzes gemaakt kunnen worden voor toekomstige 

transities en ontwikkelingen.

DOEL

De intentie van de visie is bij te dragen aan een 

proactieve en duurzame aanpak voor de ontwikkeling 

van het buitengebied als geheel (op systeemniveau, 

structuurniveau en lokale identiteit) en als inspiratie 

te dienen om de landschappelijke kenmerken 

mede aan de basis te laten staan van integrale 

ontwikkelingen en het creëren van meervoudige 

meerwaarde. 

POSITIONERING

In het opstellen van het landschapskader is een 

strategische kans benut door dit document te 

koppelen met de gemeentelijke omgevingsvisie. 

Door deze twee trajecten te koppelen kan het 

landschapskader veel effectiever benut worden en 

vice versa.

In de traditionele aanpak schetst een visie de 

hoofdlijnen voor toekomstige ontwikkelingen, waarna 

deze inhoud vertaald wordt in gedetaillerdere 

plannen. Dit leidt tot nieuwe inzichten aangaande de 

mogelijkheden die het landschap biedt in relatie tot 

huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze visieis dan ook een open instrument waarmee 

toekomstige transities en ontwikkelingen worden 

vormgegeven, en laat een flexibele vertaling richting 

toekomstige ontwikkelingen toe. 
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De visie op ht buitengebied het is geen 

instrument dat alleen bij problemen 

uit de kast wordt gehaald, maar een 

veelzijdig instrument waarmee nieuwe 

opgaven en visies een plaats kunnen 

krijgen in het landschap, maar daar 

tegelijkertijd aan bijdragen.

Door een heldere visie op te stellen 

kunnen toekomstige ontwikkelingen 

in het landschap zodanig worden 

georganiseerd dat duurzame 

ontwikkeling gegarandeerd wordt, en 

de kwaliteiten van het buitengebied 

behouden en versterkt worden. 

*
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PROCES EN SCOPE

De rolverdeling van alle belanghebbenden, de 

gemeenschap in de brede zin, en de gemeente is een 

cruciaal onderdeel van de visie. 

De verhouding tussen overheden, burgers en 

ondernemers wijzigt immers, en door het schuivende 

besturingsbeeld vroegtijdig vorm te geven, kunnen 

kansen worden gecreëerd die lokaal verankerd 

zijn, het lokale en regionale ondernemingsklimaat 

stimuleren, het landschap duurzaam ontwikkelen en 

behouden; en die uiteindelijk recht doen aan wat we 

delen: het landschap. 

Een tweetal ambtelijke tuinmansessies hebben input 

gegenereerd vanuit onder meer de domeinen groen, 

energie, economie, grondbeleid en wonen. Deze 

inzichten zijn gebundeld en teruggekoppeld aan de 

deelnemers. 

Verdere input wordt nog verzameld tijdens een 

tweetal stakeholdermeetings die in het eerste 

kwartaal van 2022 plaatsvinden. Ook deze 

bevindingen vormen inspiratie voor de op te stellen 

visie. 

Regelmatig overleg met het gemeentelijk kernteam, 

stakeholders en bestuurders vormen de interne route 

tot breed draagvlak en verfijning van de visie. In het 

verlengde van “Baek to the future” worden tevens de 

inwoners van de gemeente Beek (digitaal) betrokken 

bij het leveren van input voor het eindproduct.

Er is een feedbackronde voorzien voor stakeholders, 

zodat toegelicht kan worden waar en hoe de input is 

verwerkt en een plaats heeft gevonden in de visie.



opgaves vanuit
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groen
karakter
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De drie lagen landschappelijke 

ondergrond, occupatie/

landgebruik en netwerken 

interacteren op veel punten. De 

ondergrond bestaat uit biotische 

en abiotische elementen. Tot in 

de 19e eeuw was er een duidelijke 

wederkerigheid tussen occupatie 

en ondergrond, die in de 20e onder 

druk kwam te staan door met 

name de netwerklaag

De kernkwaliteiten zijn belangrijke 

indicatoren die informatie 

geven over de leesbaarheid, 

aanwezigheid van karakterisitieke 

kenmerken en samenhang van 

het landschap. Zij vormen de lens 

waardoor we naar het landschap 

kijken.

In het bestaand landschappelijk 

raamwerk geven we met behulp 

van de kernkwaliteiten aan waar 

kansen en knelpunten zitten.

De voorliggende opgaves 

(landbouw, energie, recreatie 

en toerisme, wonen in het 

landschap en werklocaties) vragen 

ruimte en hebben ruimtelijke 

consequenties. Samen vormen zij 

een “programma” dat gaat landen 

in het landschap.

Spiegelen we het bestaand 

landschappelijk raamwerk aan 

de voorliggende opgaves, dan 

identificeren we kansen en 

mogelijkheden, maar beschermen 

we ook gebieden van ongewenste 

ontwikkelingen. Daarnaast 

dragen we kansen aan om het 

landschappelijk raamwerk te 

ontwikkelen.



CONCEPT
METHODIEK

Om het landschap te analyseren kunnen we 

onderverdelen in een aantal lagen. De eerste laag 

wordt gevormd door de landschappelijke ondergrond. 

Deze ondergrond omvat de bodem, het reliëf, 

waterlopen, ecosystemen, en flora en fauna.

Op deze ondergrond heeft de mens zich gevestigd, 

en is er een vorm van landgebruik ontstaan. Door 

verkaveling, nederzettingen en zonering is de 

landschappelijke ondergrond ingedeeld en ingekaderd 

in functies. 

Deze functies vormen patronen die soms wel, 

maar soms ook gene betekenisvolle relaties met 

de landschappelijke ondergrond aangaan. Soms 

ontstaan conflicten en knelpunten op dit niveau. 

Anderzijds ontstaan hier ook nieuwe typologieën, 

zoals agrarische cultuurlandschappen, stedelijke 

woonomgevingen of werklocaties. 

Een aparte laag wordt gevormd door netwerken 

die vaak deel uitmaken van een (boven)regionale 

infrastructuur. Te denken valt hierbij aan 

hoogspanningsleidingen, snelwegen, spoorlijnen en 

kunstmatige waterwegen. 

Deze lagen interacteren met elkaar, wat tot nieuwe 

kansen en tot knelpunten kan leiden. Voor de visie 

buitengebied analyseren we de interactie tussen 

landschappelijke ondergrond, landgebruik en 

netwerken.

Om met name de waardes van de eerste twee lagen 

te duiden, maken we gebruik van de kernkwaliteiten. 

In Zuid-Limburg zijn de vier kernkwaliteiten (reliëf, 

groen karakter, contrast open-besloten en 

cultuurhistorie) die zijn vastgelegd in het Handvat 

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

vigerend beleid. Deze kernkwaliteiten vormen een 

belangrijke “lens” waardoor het landschap wordt 

bekeken. We stellen geen encyclopedie op – deze data 

is reeds publiek beschikbaar – maar we gebruiken 

deze data om een gedetailleerd beeld te schetsen van 

de landschappelijke ondergrond en het landgebruik.

Het stapelen van deze lagen resulteert in een 

gelaagd en genuanceerd beeld van het landschap 

en de relaties die erin ontstaan. Door bijvoorbeeld 

de relaties tussen reliëf en natuurgebieden te 

bestuderen krijgen we inzicht in de opbouw van 

het landschap. Door de samenhang tussen de 

dorpskernen, het oorspronkelijke wegennetwerk 

en de verkaveling in kaart brengen kunnen we de 

(cultuur)historie en de ontstaansgeschiedenis van 

een gebied duiden en waarderen.

De informatie die we uit deze analyse verkrijgen vormt 

een bestaand landschappelijk raamwerk. Het brengt 

de structuurdragers, landschappelijke patronen 

en het huidige gebruik in kaart, en definieert 

landschapstypen.

Door de resultaten uit deze analyse te spiegelen met 

de ruimteclaims en ruimtelijke consequenties van 

de opgaves kunnen we komen tot een integrale vise, 

die vertelt waar nog ruimte is voor ontwikkelingen, 

en waar die ruimte ontbreekt. Door integraal 

te benaderen kunnen we opgaves stapelen en 

onderzoeken waar het koppelen van vraagstukken 

en ingrepen meerwaarde oplevert. Tegelijkertijd 

kunnen we kansen identificeren om te bouwen aan 

een sterker landschappelijk raamwerk. Dit draagt 

bij aan de veerkracht en duurzaamheid van het 

buitengebied.



De gemeente Beek is met 21,69 km2 een van de 

kleinere Limburgse gemeenten. In een oogopslag is 

er duidelijke tweedeling te herkennen, namelijk de 

stedelijke westrand van Beek en de bedrijvigheid 

rondom het vliegveld en de landelijke oostrand 

van Spaubeek, Genhout en Kelmond. De in de 

structuurvisie gehanteerde term “Landgoed Beek” is 

daarmee dan ook niet onlogisch. 

De mate van stedelijkheid en dynamiek is voor deze 

tweedeling verreweg de belangrijkste parameter, 

maar bezien vanuit de ontstaansgeschiedenis 

van het landschap van Beek is het vliegveld 

met aangrenzende bedrijvigheid nog maar een 

relatief recente ontwikkeling (vanaf 1945). Het is 

te simplistisch om Beek en het vliegveld te zien als 

onderdeel van de uitgedijde agglomeratie van de 

Westelijke Mijnstreek alleen op basis van de huidige 

stedelijke uitleg en dynamiek, en de clustering van 

werklocaties rondom Maastricht-Aachen Airport 

(MAA).  

Door haar ligging in de wig van het stedelijk gebied 

en grootschalige infrastructuur presenteert de 

gemeente zich graag als “poort naar het Heuvelland” 

maar wordt ervan weerhouden om ook in oost-

west richting een verbindende rol te spelen, terwijl 

de onderliggende landschapsstructuur hier wel 

toe uitnodigt. Dit kunnen we toeschrijven aan de 

positionering van de A2, die een continue barrière aan 

de westkant vormt. 

POSITIONERING
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Geleen-Zuid
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Door zijn ligging lijkt Beek te 
bestaan uit twee werelden: een 
kunstmatige, geplande wereld 
van stedelijkheid, logistiek en 
planmatige ontwikkeling; en 
een natuurlijke wereld met 
een landelijk, natuurlijk en 
cultuurhistorisch karakter.

Deze twee werelden komen in 
Beek bij elkaar. Maar heeft Beek 
ook werkelijk het beste van wat ze 
te bieden hebben?



Gemeente Beek

DSM

Plateau van Schimmert
(richting middengebied)

buitengebied

BEEK: EEN KARAKTERSCHETS
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De ligging in het krachtenveld 
van twee werelden maakt dat de 
beleving van het buitengebied 
beinvloed wordt door de auditieve 
en visuele impact van Maastricht-
Aachen Airport (MAA) en DSM en 
de bijbehorende logistieke en 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

Echter, de verbinding richting 
het Heuvelland laat gebruikers 
het kleinschalige Zuid-Limburgse 
cultuurlandschap beleven.



De “landelijke wereld” van 
Beek is deels nog gaaf 
en herkenbaar. Het Zuid-
Limburgse, kleinschalige 
cultuurlandschap is nog 
leesbaar, en draagt bij 
aan een prettige woon- 
en leefomgeving.



CONCEPT

De kernen in de gemeente 
hebben hun dorpse 
karakter nog behouden.

De schaal en opbouw 
van de kernen herinnert 
nog aan het agrarische 
karakter van Zuid-
Limburg en heeft een 
duidelijke eigen identiteit.



Beschouwen we de ligging van de gemeente Beek 

vanuit het landschap, kunnen we vaststellen dat hier 

een beekdal (Geleenbeekdal), plateau (Plateau van 

Schimmert), tussenterras (Graetheideplateau) en in 

mindere mate rivierdal (Maasdal) elkaar ontmoeten. 

Deze landschapstypen lopen door over de 

gemeentegrenzen, en zijn onderdelen van een 

grotere landschapsstructuur. Deze onderliggende 

landschapsstructuur resulteert in een fundamenteel 

ruimtelijk contrast: het dichtbebouwde tussenterras 

en de groene dalen kennen een veelal besloten 

karakter, terwijl het plateau gekenmerkt wordt door 

zijn openheid en weidse vergezichten, zowel op land 

als op stad. 

Het plateau is grotendeels in gebruik voor agrarische 

doeleinden, met overwegend akkerbouw. Dit 

resulteert in een open landschap dat qua maat en 

schaal past bij de historische linten.

LANDSCHAPSTYPEN



CONCEPT

Het plateau van 
Schimmert en hellingen 
richting de Geleenbeek en 
Keutelbeek zijn duidelijk 
leesbaar. Deze overgang 
van landschapstypen is 
ruimtelijk definiërend 
voor het buitengebied van 
Beek

Geleenbeek

Maas

Plateau
van

Schimmert



De overgang van landschapstypen is duidelijk waarneembaar in de GIS-analyse van de kernkwaliteit 

reliëf. Langs de plateaurande zijn de grootste hoogeverschillen waar te nemen. De droogdalen 

snijden zich in het plateau van Schimmert. Echter, de gebieden tussen de droogdalen zijn nog licht 

glooiend, en resulteren dan ook in de kenmerkende ruimtelijke karakteristiek van Zuid-Limburg.  De 

plateaurand vormt een continue lijn die van oost naar west over het gemeentelijk grondgebied loopt.

Hoewel de overgang van landschapstypen in het reliëf leesbaar is, is ze van een eerste-

persoonsperspectief niet altijd beleefbaar. De reden hiervoor is deels terug te voeren op de 

versnippering van de groene elementen die normaal gesproken de overgang zouden markeren. Door 

het huidige landgebruik is de overgang nog slechts deels leesbaar. Wel zijn enkele van de droogdalen 

nog begroeid en duidelijk waarneembaar in het landschap.   

DUIDING VANUIT KERNKWALITEITEN

Dichtheid kernkwaliteit reliëf Dichtheid kernkwaliteit groen karakter



CONCEPT

Door de overgang van landschapstypen en de aanwezigheid van opgaand groen leidt langs de 

plateaurand tot een afwisseling tussen open en besloten ruimtes. Deze ruimtelijke contrasten 

markeren de overgang tussen de landschapstypen, en vormen vanuit het plateau beschouwd de 

begrenzing van de open ruimte. 

Hoogteverschil en besloten ruimte in het droogdal van de Keutelbeek.

Dichtheid kernkwaliteit open-besloten



Een fundamenteel kenmerk van het Zuid-Limburgse landschap is terug te leiden tot het fijnmazige 

wegennetwerk tussen de landelijk gelegen kernen. Dit netwerk is nog steeds leesbaar als 

cultuurhistorische drager. Het spreidt zich, in tegenstelling tot de dominante noord-zuid richting 

van de hoofinfrastructuur, in alle richtingen uit en is met name van belang voor lokale (recreatieve) 

verbindingen. Het landelijk gebied met de kernen Groot- en Klein Genhout, Geverik, Kelmond en 

Spaubeek behoort tot de typologie die we op de plateaus aantreffen: lintdorpen die via een netwerk 

van lokale wegen verbonden zijn en die nog een duidelijke relatie met het omringende agrarische 

landschap hebben. Relicten van deze typologie treffen we nog aan in Beek en Neerbeek, hoewel de 

relatie met het landschap niet voor de hand liggend is. 

Beek is rijk aan cultuurhistorie, een kernkwaliteit die binnen de gemeente nog is af te lezen aan de 

hand van monumentale gebouwen, wegkruizen en kapellen. Met name in het buitengebied vormt de 

combinatie wegennetwerk-cultuurhistorische elementen-dorpsmantels een aantrekkelijke mix. 

WEGENNETWERK EN CULTUURHISTORIE



CONCEPT

De dorpskernen 
ontstonden in 
wisselwerking met het 
wegennetwerk, en zijn 
nog steeds herkenbaar
–
In Beek is dit wegenwerk 
nog steeds de basis 
voor de gemeentelijke 
en recreatieve 
infrastructuur

Schimmert

Beek
Spaubeek



A76

A2

De A2 vormt een harde barrière aan de westzijde van de gemeente, en snijdt de landschappelijke 

overgang richting Maasdal af.

Aan de noordzijde snijdt de A76 de landschappelijke verbinding af. De planmatige ontwikkelingen 

rondom de kernen Beek en Neerbeek leiden tot een verdichte stedelijke structuur.

INVLOED INFRASTRUCTUUR



CONCEPT

Grootschalige 
infrastructuur snijdt 
Beek landschappelijk 
af van de Graetheide en 
de verbinding richting 
Maasvallei.
–
De verbinding richting 
Heuvelland blijft open

A76

A2

De wig tussen de A2, de A76 en de spoorlijn verschafte 

voor Beek en Neerbeek echter het precedent om vanuit 

het oorspronkelijke lint naar deze infrastructuur toe te 

groeien. Aangedreven door de verdere industrialisering 

van de Westelijke Mijnstreek zijn beide kernen vrijwel 

aan elkaar gegroeid. 

De kernranden zijn relatief hard en hebben weinig 

binding met het aangrenzende buitengebied. Dit heeft 

geleid tot een enigszins ambigue overgangszone tussen 

stad en land, landschappelijk afgesloten van het 

Geleenbeekdal en het Maasdal door respectievelijke de 

A76 en A2. 



In de gemeente Beek 
bevindt zich dus 
een krachtenveld, 
waarbij landelijkheid, 
infrastructuur en 
stedelijkheid wel 
samenkomen, maar niet  
altijd harmoniëren. 

Veel van de 
ontwikkelingen die 
invloed uitoefenen op het 
landelijk gebied behoren 
niet tot de gemeente, 
maar grenzen eraan. 

ONTMOETING KERNEN-LANDSCHAP



CONCEPT

De bebouwingsvlakken 
die samen met de nieuwe 
infrastructuur ontstonden 
introduceerden een 
nieuwe schaal in het 
bestaande netwerk

Stratenpatronen en 
bouwblokgrootte 
communiceerden wel met 
de bestaande kernen, 
maar we zien dat hier 
twee “systemen” botsen

DSM

Geleen

A76

A2



Het verschil in schaal tussen werklocaties en traditionele lintdorp kan worden opgevangen, maar 

soms leiden juist de inpassingmaatregelen tot een verstoring van het ruimtelijk karakter van de kern. 

In dit voorbeeld zien we de kern van Geverik. Aan de westzijde eindgit de dorpsmantel tegen een 

groene massa die als inpassing fungeert.

In het landelijk gebied zijn de rafelige dorpsranden vaak nog duidelijk waarneembaar, en is de directe 

relatie tussen lint en landschap nog behouden. 

CULTUURLANDSCHAP IN ONTWIKKELING



CONCEPT

De oude structuur van 
lintdorpen is nog steeds 
aanwezig, en deels 
herkenbaar. 

Echter, verdichting en 
uitbreiding bedreigt de 
ruimtelijke karakteristiek 
van de linten.

Historisch
lint

Beek
Spaubeek

Geleen

A76

A2



Binnen de gemeente Beek kunnen we de voglende typologieën onderscheiden: (I) werklandschappen 

(paars), gekenmerkt door een stedelijk karakter en gepositioneerd langs de infrastructuur, (II) 

Kunstmatig recreatielandschap (rood), gepositioneerd tussen Beek en Neerbeek, (III) verdichte 

kernen (purper), gekenmerkt door een dorps karakter, maar met stedelijke allure, (IV) ambigue 

kernrandzone (lichtoranje) waarin en veelheid van stedelijke, netwerkgerelateerde en landelijke 

ontwikkelingen samenkomen, (V) overgangszone richting het plateau van Schimmert, gekenmerkt 

door enigzins versnipperde structuren en landschappelijke elementen, maar met een agrarisch 

karakter, en (VI) open plateaulandschap, gekenmerkt door agrarisch gebruik, weidse vergezichten en 

grootschaligheid.

De rode zones duiden aan waar het oorspronkelijke landschap onherkenbaar is veranderd. Dit betreft 

de gebieden die een duidelijke economische of recreateive functie hebben meegekregen. De nieuwe 

typologie die ter plaatse is ontstaan functioneert los van de landschappelijke ondergrond. De oranje 

zones duiden aan waar het oorspronkelijke landschap nog ten dele herkenbaar is. Door een veelehid 

van functies en ruimteclaims functioneren deze gebieden nog ten dele als landschap, maar is er 

een sterke stedelijke invloed, met versnippering en doorsnijdingen als gevolg. De groene zone is een 

gaaf landschap dat nog overwegend herkenbaar is in zijn agrarische functie, en dat nog intacte 

elementen bevat die bij deze typologie horen.

DUIDING ANALYSE

Typologieën Niveau van herkenbaarheid



CONCEPT

De aanwezigheid van de landschapstypen plateau, helling en dal binnen de gemeente is waardevol, 

maar de leesbaarheid ervan staat enigzins onder druk. Hoewel de dichtheid van kernkwaliteiten hier 

het hoogste is, valt deze zone ook samen met de lijn waar kernen en landschap elkaar raken, en de 

invloed van regionale netwerken duidelijk voelbaar is. Ten opzichte van het intacte cultuurlandschap 

op het plateau van Schimmert liggen hier dus meerdere opgaves met betrekking tot occupatie en 

landschappelijke ondergrond.

Door de ontwikkelingen die de ontmoeting tussen bebouwing-buitengebied-netwerken kenmerken 

zorgvuldig te regisseren kunnen de pluspunten en kwaliteiten van het buitengebied worden benut, 

en kan duidelijkheid worden verschaft over de manier waarop de ontmoeting plaatsvindt. Hiermee 

kan worden gewerkt aan een samenhangende ruimtelijke kwaliteit voor de gemeente Beek, die 

tegelijkertijd bijdraagt aan een robuust landschappelijk raamwerk.

Concentratie van opgaves Schematische duiding relaties



Beek worden gezien 
als een krachtenveld, 
waar een veelheid aan 
structuren samenkomt. 

Hier ligt dan ook een 
centrale opgave: tot 
welk resultaat leidt dit 
kruispunt van invloeden?

Pluspunten zijn de 
kwaliteiten van het 
landschap, de aansluiting 
richting Middengebied en 
de landelijke kernen.

KANSEN

open agrarisch landschap

verbinding richting
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herkenbare
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verbinding kern-
landschap
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wonen
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CONCEPT

Het kruispunt van 
invloeden brengt ook 
spanningen mee.

Voorbeelden zijn de 
dorpsnijdende werking 
van de infrastructuur, 
de relaties tussen 
kernranden en landschap 
en de schaal van de 
werklocaties

KNELPUNTEN

A76 vormt
barrière

A2 vormt
barrière

visuele 
impact 
DSM

schaal 
werklocaties

onderbroken 
verbinding richting 
Maasdal

ruimtelijk
ambigue
kernrandzone

verdichting 
landelijke 
kernen





CONCEPT
VERVOLG

De voorliggende analyse biedt bouwstenen en 

handvaten voor het vervaardigen van een integrale 

visie op het buitengebied, waar de vijf thema’s 

landbouw, energie, wonen in het landschap, 

recreatie/toerisme, en werklocaties een centrale rol 

in spelen. Doel is te komen tot een visie die bijdraagt 

aan een robuust landschappelijk raamwerk, die 

mogelijkheden voor ontwikkelingen in kaart brengt 

en leidt tot een coherent ruimtelijke karakteristiek 

voor de gemeente Beek. Uiteindelijk leidt dit tot een 

vijftal themakaarten die laten zien waar bepaalde 

ontwikkelingen wel of juist niet wenselijk zijn.

In de volgende fase van dit proces wordt met 

behulp van de input vanuit de tuinmansessies, de 

terugkoppeling uit het kernteam, de inbreng van 

stakeholders en de (digitale) participatie van inwoners 

een concept-visie geformuleerd. De verzamelde 

input wordt middels ontwerpend onderzoek vertaald 

naar de ruimtelijke situatie zoals die binnen de 

gemeente Beek speelt. Het ambtelijk team blijft hierbij 

aangehaakt, en ook vindt terugkoppeling naar de 

stakeholders plaats, zodat een breed proces van 

visievorming is gegarandeerd.
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