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niewe spoorlijn (rood) naar haven Born en 
op te heffen spoorlijn (groen)

intensief grondgebruik in overslaghaven
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2.1 haven en spoorlijnen

Net als de haven van Stein wordt de haven van Born volwaardig 
op het spoor aangesloten. Een nieuwe spoorlijn tussen NedCar en
kasteel Wolfrath verbindt de haven met de spoorlijn. De bestaan-
de spoorlijn wordt opgeheven, waardoor het goederenvervoer 
per spoor Born, Limbricht en Sittard-noord en het vrachtverkeer 
tussen haven en NedCar de snelweg niet meer zullen belasten.
Kades en gronden in de havens kunnen intensiever gebruikt wor-
den door opslag te vermijden of zo compact mogelijk te maken.
De havens van Stein en Born zijn trimodaal (water, weg, spoor) 
aangesloten.
Een toekomstige haven bij de Clauscentrale is op de twee moda-
liteiten water en weg aangesloten.
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automotivecluster in het bos en de beek

zichtbaarheid automotive
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De automotivecluster is gesitueerd midden in een van de grotere 
bosstructuren met daarin kasteel Wolfrath en kasteel Limbricht en 
vormt daarmee een te groot contrast.
Door op het bestaande terrein van NedCar en het oostelijk gere-
serveerde Yardterrein een of meerdere grote bospercelen aan te
leggen, wordt de kaalheid van het terrein verzacht en de omlig-
gende bosstructuur versterkt.
NedCar staat ook midden in de loop van een beek. Door rond het 
terrein waterlopen aan te leggen of te verbreden wordt het ter-
rein een eiland in de beek.
Aan de noordzijde komt de nieuwe spoorlijn tussen de haven van 
Born en het spoorwegnetwerk. NedCar kan gebruik maken van 
dit spoor voor de aanvoer vanuit de haven. Het lossen van de 
wagons kan op eigen terrein plaatsvinden. Evetueel kan het deel
tussen haven en NedCar tijdelijk als smalle vracht(wagen)verbin-
ding dienen.

2.5 autoproductie in het bos
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In de plankaart zijn de ruimtelijke thema’s en de voorstellen met
structurele betekenis weergegeven.
Het patroon van het weefsel is herkenbaar. Het is geen eendui-
dig patroon, maar een eenheid van verschillen. De verschillen
zijn zoveel mogelijk opgewerkt om de herkenbaarheid van het 
gebied te vergroten. Door de schaalsprong en kwaliteitsslag krijgt 
het gebied zijn allure. Aan de ene zijde heuvelrug met bossen en 
beken, aan de andere zijde rivier en kanaal, met daartussen de 
A2, het gehele gebied opgespannen tussen de enorme koeltorens 
aan de noord- en de zuidkant, symboliseren op grote schaal het 
bijzondere karakter van het gebied: de contrasten van verschillen 
die tot op de kleinste schaal herkenbaar zijn.
Wonen, werken en recreëren liggen in dit gebied niet apart van
elkaar. Juist de nabijheid tot elkaar en het verweven van elkaars 
kwaliteiten, leiden tot een duurzame eenheid van karakteristieke 
verschillen en contrasten.

2.10 plankaart

beek

bestaande beek

rivier

retentie gebied

snelweg 
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spoor
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uit te breiden stedelijk bedrijventerrein

uit te breiden functie specifiek bedrijventerrein

bestaand bedrijventerrein

versterken allure bedrijventerrein

 uit te breiden logistiek/industrieel bedrijventerrein

te intensiveren bestaand bedrijventerrein

ontwikkeling attractieve kern

ontwikkeling hoogwaardige intensief gebruikte locatie

bestaand hoogwaardige locatie (productie, ontwikkeling, zorg)

haven

spoor

A2

Maasland ziekenhuis

Chemelot

Nedcar
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De ontwikkelingsvisie biedt belangrijke voorwaarden voor intensivering en groei van de drie, op nationale schaal bijna unieke, 
uitermate hoogwaardige werklocaties: Maaslandziekenhuis, Nedcar en Chemelot. 

-
modale aansluiting (water, spoor en weg). Indien het aanleggen van de spoorlijn op zich laat wachten, kan het tracé op korte 
termijn gebruikt worden als onbelemmerde verbinding voor vrachtauto’s tussen haven en fabriek.

terreinen van chemie, technologie, voeding, verzorging en gezondheid.

recreatieve gebied tussen Sittard-Geleen en de Maas. - Samenwerking op het terrein van gezondheid en zorg tussen Maas-
landziekenhuis en de nabijgelegen groeimogelijkheden Chemelot (onderzoek, ontwikkeling en onderwijs op het terrein van 
verzorging en gezondheid) is mogelijk. Net zoals samenwerking tussen autoproductie (NedCar) en ontwikkelingen vanuit de 
chemie (Chemelot) voorstelbaar is.

In de ontwikkelingsvisie spelen drie havens een belangrijke rol. 

aangesloten. De nieuwe haven ten noorden van de Clauscentrale is aangesloten op water en weg. 

met combinatiegebouwen en meerlaagse opslag geeft ruimte aan meer bedrijven. In plaats van de desolate indruk van ruime 
parkeer- en opslagterreinen en grote lengtes ongebruikte kades, zullen de gebouwde (meerlaagse) distributievoorzieningen in 
de havens de intensiteit van de activiteiten en de vooruitstrevendheid van de regio uitstralen. 

Daarmee raken we een belangrijk aspect van de ontwikkelingsvisie: het in deze regio met trots zichtbaar maken van de activitei-
ten. De ontwikkelingsvisie gaat ook over de toegevoegde waarde van beeldvorming en imago van kwalitatieve hoogwaardige 
activiteiten/producten, ook al is deze toegevoegde waarde niet direct meetbaar.

campus Chemelot.

voor ontwikkeling van allerlei vormen van de stads overschrijdende dienstverlening (horeca, winkels, kantoren, maatschappelijke 
en culturele functies).

functies aan de oostzijde van de A2 (DeLexhy). De oostzijde is het meest geschikt voor een fijnmazige, stedelijk georiënteerde 
ontwikkeling met behoud van het zicht op de landmark koeltoren van het Chemelotterrein. Aan de andere zijde, de westzijde 
van de A2 (Graetheide), wordt een bos aangelegd als belangrijke verbinding in de ecologische structuur. Het resterende gebied 
tussen dit bos en het kanaal wordt daarmee geschikt voor een grootschalige functie, met weinig bebouwing en weinig verkeers-
bewegingen, als een mooie overgang in de route tussen stad en rivier (via het agrarisch recreatief gebied, langs de campus, door 
het bos, over het kanaal naar de rivier).

tot de aangegeven locaties. Verdere groei van bedrijvigheid is mogelijk door intensivering van bestaande (en nieuwe) terreinen. 
In de ontwikkelingsvisie wordt uitgegaan van een overkoepelende plan- en projectmatige aanpak van de te intensiveren bedrij-
venterreinen (realisatie van intensief ruimtegebruik door combinatiegebouwen en meervoudig ruimtegebruik).

3.1 werklocaties en logistiek
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Drie belangrijke ecologische zones verbinden de Grensmaas met de hoger gelegen hoofd-
groenstructuur op het Centraal Plateau. Noordelijk de verbinding bij de beekdelta. In het 
midden de verbinding Graetheide, die uitsplitst in een noordelijke (Land van Swentibold) 
en zuidelijke (De Landgraaf). In het zuiden ligt een verbinding onder Beek.

-
ta, onder de snelweg door, met een waterpartij als ‘stepping-stone’ tussen snelweg en 
kanaal, met onder het kanaal een sifon dat geschikt is voor vispassage, naar de beken aan 
de westzijde en vervolgens naar de Grensmaas.
De beken aan de oostzijde van de snelweg liggen hoger dan het terrein (zijn gekanali-
seerd in een lager gelegen oude riviermeander). Voorgesteld wordt het wateroppervlak te 
vergroten door verbreding van de beken of door overloopgebieden te maken. Hierdoor 
wordt niet alleen een grotere waterberging gemaakt, maar wordt de beekdelta als land-
schappelijk bijzonder fenomeen zichtbaarder gemaakt.

van de snelweg gelegen bos dat de groene verbinding Land van Swentibold en de groene 
verbinding De Landgraaf samenvoegt in een gezamenlijke verbinding naar de Grensmaas. 
De zuidelijke groene verbinding van De Landgraaf loopt langs de Bergerweg over de snel-
weg naar het bos op Graetheide. De noordelijke groene verbinding van het Land van 
Swentibold wordt gedeeld met de brede landschappelijke verbinding over de A2. 

-
passing van het viaduct onder de A2. Tegelijk wordt de landschappelijke inpassing van 
Technoport verbeterd.

voorzien, die passen in het ruimtelijk thema van landmarks (de koeltorens van de Claus-
centrale en op het Chemelot-terrein): de centraal gelegen haven van Born en het Che-
melotterrein zelf. Windmolens in of nabij bospercelen, zoals bij NedCar en Graetheide, 
worden in de ontwikkelingsvisie afgewezen. Op Graetheide is een grootschalige energie-
voorziening mogelijk (kwekerij van biomassa of grootschalige ondergrondse energieop-
wekking).

de spoorlijn door Born en de herstructurering van de Kampstraat betekenen niet alleen 
vergroting van allure, maar zijn ook behulpzaam bij het tot stand brengen van een veilige 
woonomgeving.

-
tie op allerlei terrein. Bij specialisatie hoort onlosmakelijk integratie om een duurzame 
ontwikkeling mogelijk te maken. Het geldt voor wonen, werken, recreëren en vervoer 
(samen-wonen, samen-werken, samen-leven, een vervoersketen). De ontwikkelingsvisie 
ondersteunt dan ook de Logistieke Visie, het beleid voor de Groene Waarden en de Woon-
milieuvisie en voegt daar een ruimtelijk integratiekader aan toe door middel van ruimte-
lijke thema’s en door middel van concrete ingrepen. Het lijken misschien marginale zaken, 
maar concrete ingrepen zoals het maken van nieuwe routes, een pleisterplaats op een 
mooie plek en een toegankelijke Mauritsberg, zijn voor de duurzame ontwikkeling van het 
gebied van het grootste belang.

3.3 natuurontwikkeling en duurzaamheid
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landschapspassage Graetheide

verdiepte A2 t.h.v. Graetheide - De Lexhy  

nadere studie ontsluiting bedrijventerreinen Clauscentrale

pleisterplaats Holtum 

viaduct Beekdelta

nieuwe spoorverbinding t.h.v. Holtum

ecologiscge verbinding Beek

ecologische passage Bergerweg

6

flauw talud t.h.v. (campus-) ontwikkeling De Lexhy7
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