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1. Inleiding

Inleiding
Voor het grondgebied van de gemeenten Cranendonck,
Weert, Bocholt en Hamont-Achel hebben 12 partijen in
2015 een intentieverklaring ondertekend om maatschappelijke meerwaarde in het gebied te creëren door programmatisch samen te werken. Vier gemeenten, drie provincies,
twee lidstaten die samen nadenken over de kracht van
één gebied. Naast de gemeenten hebben de Provincie
Noord-Brabant, Provincie Limburg, Belgisch Limburg, Nyrstar, Waterschap de Dommel, Waterschap Peel en Maasvallei, Natuurmonumenten, Zandwinbedrijf Kuypers-Kessel,
Regionaal Landschap Kempen en Maasland en ARK Natuurontwikkeling deze intentieverklaring ondertekend. De
opleiding Urban Design aan de NHTV in Breda is gevraagd
om de bestaande kwaliteiten en kansen van het gebied
‘Toscane van het Noorden’ (werktitel) in beeld te brengen.
Door het afnemen van interviews met leden van het programmateam, analyse van (historisch) kaartmateriaal en
beleid is het gebied in beeld gebracht. Het gebied is in dit
document is aan de hand van beeldmateriaal en beknopte
teksten beschreven. Naast een historische analyse is thematisch het gebied geanalyseerd. Vervolgens zijn de ruimtelijke en programmatische opgaven die spelen op kaart
geduid. Op basis van de analyse en de opgaven is een
vertaling gemaakt naar een visie. Een visie als stip op de
horizon. Een visie die in beeld brengt waar de kansen liggen wanneer er strategisch wordt samengewerkt. Het benutten van het onderliggende landschap en het oppoetsen
van de parels is wat ons betreft de identiteit en de kracht
van het gebied!
Breda, 19 april 2017
In een eerste exercitie zijn de plankaarten uit de verschillende structuurvisies en structuurplannen gemonteerd.
Ondanks het verschil in de grafische verbeelding van de
kaarten laat de afbeelding zien dat het gebied veel gemeen
heeft. Zo trekt het bosgebied van de Weerter- en Budelerbergen zich weinig van gemeentegrenzen aan. Ook de
opgave om beken en haar valleien te versterken speelt in
het gehele gebied.
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2. Ontstaan van het gebied

Situatie 1771
In de analyse is gekeken naar het ontstaan van het gebied.
De kaart uit omstreeks 1771 laat zien dat het gebied deels
uit ontgonnen en woest gebied bestaat. De hoger gelegen
zandruggen zijn vruchtbaar en in beginsel in gebruik voor
de landbouw en bewoning. Het middengebied maakt onderdeel uit van de Vlakte van Bocholt, de noordoostrand
van het Kempisch Plateau. Het plateau lag ooit hoger,
maar is in de ijstijd verschoven waardoor het gebied lager
kwam te liggen. Vanaf de hogere zandgronden stroomt het
water via beken richting het lagere gelegen deel.

Laathoeve Achel (14e eeuw)

Brouwerij Martens

People

Droog bos
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Situatie 1850
Het kaartbeeld uit 1850 laat zien dat het merendeel van
het middengebied nog steeds een woest en ontoegankelijk gebied is. De ontginning vindt met name op de hogere
zandruggen plaatst. Er was met de ontwikkeling van het
gebied een balans tussen people, profit en planet. Waar het
landschap het niet toeliet werd er niet ontwikkeld. In deze
periode is het kanaal gegraven.
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Kaartbeeld 1850
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Situatie 1900
In de periode daaropvolgend kwam de industrialisatie op
gang en werd de spoorlijn aangelegd. Op de kaart uit 1900
is te zien dat ook werden delen van het middengebied
werden ontgonnen voor de landbouw en de productie van
hout. Om dit mogelijk te maken werd een afwateringskanaal aangelegd. Het landschap laat echter nog steeds een
afwisselend beeld zien van een droger bosgebied ten noorden van het kanaal en natter moeras- en laagveengebied
ten zuiden van het kanaal.

kasteel de l’escaille Hamont

woonhuis Budel

People

Droog bos
Moerasbos
Heide
Stuifduin
Peelven/plas
ontgonnen gebied
onontgonnen gebied
Kern
Kanaal
Spoorlijn

Kaartbeeld 1900

Planet

Profit

13

Situatie 1970
De kaart van 1970 laat zien dat de industrialisatie verder
op gang is gekomen. Door de aanwezigheid van het spoor
en het kanaal vestigt de zinkfabriek zich samen met een
fabrieksdorp (Budel-Dorplein) bedoelt voor de huisvesting
van arbeiders. People en profit nemen de overhand, waarbij planet, het landschap zich voegt.

Zinkfabriek
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Situatie 2016
De ingezette ontwikkeling vanaf 1950 heeft zich tot nu verder doorgezet. In de kaart uit 2015 is te zien dat de kernen
op de zandgronden en een aantal gehuchten in het later
ontgonnen deel zijn gegroeid. De ontwikkelingen langs het
spoor en het kanaal zijn voortgezet. In het buitengebied
heeft schaalvergroting plaatsgevonden, het vroegere beekdallandschap is niet overal meer herkenbaar.

Vakantiepark

Bedrijven langs kanaal

People

Droog bos
Moerasbos
Heide
Stuifduin
Peelven/plas
ontgonnen gebied
onontgonnen gebied
Kern
Kanaal
Spoorlijn

Kaartbeeld 2015

Planet

Profit

15

3. Analyse

Landschap
Kenmerkend voor het huidige landschap vormen het omvangrijke bos- en heidegebied dat centraal in het gebied
is gelegen. Het wordt echter op een aantal plekken door
infrastructuur (spoor, snelweg en kanaal) en bebouwing
(Bedrijvigheid langs het kanaal en de huidige zinkfabriek)
doorsneden. Ten zuiden van het kanaal ligt een bosgebied
(voormalige productiebossen) en een moerasgebied. Het
onderscheid in kleinschalig en grootschalig landschap is
deels herkenbaar, evenals de beken. Dit gebied is voornamelijk in gebruik door de landbouw.

Wijfelterbroek

Budelerbergen

19

Water
De waterstructuur kenmerkt zich door de beken en de
beekvalleien. Om het gebied voor de landbouw geschikt
te maken zijn beken deels rechtgetrokken. Op een aantal
plekken is beekherstel uitgevoerd en zijn gebieden weer
vernat (Wijfelterbroek). Daarnaast wordt gebied doorsneden door het kanaal dat met name voor de beroepsvaart
in gebruik is. In het gebied ligt een aantal peelvennen
(waterpartijen ontstaan in de ijstijd), moerasvennen en
zandwinplassen.

Abeek

Zandwingebied
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Cultuurhistorie
De ontwikkeling van het gebied heeft een aantal sporen
achter gelaten in het landschap. Dit zijn cultuurhistorisch
waardevolle objecten, zoals grafheuvels, kloosters/abdijen,
kastelen, landgoederen, ontginningsboerderijen, brouwerijen, teutenhuizen en watermolens. Door verschuivingen van
landgrenzen en het woeste gebied werd er veel gesmokkeld. Budel-Dorplein heeft als (voormalig) fabrieksdorp een
bijzondere (monumentale) status.

Grafheuvels

Ontginningsboerderij
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Infrastructuur
De snelweg A2 vormt de noordelijke begrenzing van het
gebied. Het onderliggende provinciale en lokale netwerk is
hierop aangesloten. De lokale wegen volgen de voormalige
zandwegen, waarbij het noordelijke deel een dichter netwerk aan wegen kent dan het zuidelijk deel. Hier is gebied
slechts via twee oost-westwegen bereikbaar. De provinciale weg langs het kanaal is een belangrijke verbindingsweg
en takt aan op de wegen naar Hamont, Kaullile en Bocholt.
Het gebied wordt doorsnede door spoorlijnen. De spoorlijn
Eindhoven – Maastricht (personenvervoer) en de voormalige IJzeren Rijn (goederenvervoer). Deze laatste spoorlijn is
niet meer als zodanig in gebruik en wordt vanaf België gebruikt als personenvervoer tot aan Hamont. Ten zuidoosten
van Budel ligt het (zakelijk) vliegveld Kempen-Airport.

N564 langs Zuid-Willemsvaart

Ontginningsweg
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Stedelijke structuur
De kernen in het gebied zijn veelal gelegen op de zandgronden. De kernen Maarheeze, Budel, Stramproy, Budel,
Hamont, Achel en Bocholt zijn mede door de ligging nabij
infrastructuur (spoorlijnen, het kanaal en wegen) gegroeid.
De stad Weert vormt de grootste kern in het gebied. De
werkgebieden zijn voornamelijk langs het spoor en/of het
kanaal gelegen. Kleinere kernen zijn gelegen in de gebieden die later ontgonnen zijn. Het zuidelijke deel is voornamelijk agrarisch gebied.

Budel-Dorplein

Bedrijven langs kanaal
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Recreatie
Het gebied maakt voor een deel onderdeel uit van het
Grenspark Kempen-Broek. De afgelopen jaren is er in het
zuidelijk deel geïnvesteerd in natuurontwikkeling en landschapsherstel. Er zijn diverse onthaalpunten en toegangspoorten in het gebied gerealiseerd die het gebied recreatief
ontsluiten. Er is een toegangspoort ter hoogte van het
recreatiegebied de IJzeren Man. Verspreid over het gebied
liggen enkele kleinere recreatievoorzieningen. Het gebied
beschikt over een netwerk van wandelroutes, fietsroutes
(fietsknooppunten), mountainbikeroutes en ruiterroutes.
Deze routes liggen in het centrale en oostelijke deel van
het gebied. Het westelijke deel van het gebied is minder
goed toegankelijk voor recreatie.

Onthaalpunt Luijsmolen

Toegangspunt IJzeren Man
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4. Opgaven

Opgaven
Op basis van de beleidsdocumenten en gesprekken met
het programmateam zijn de projecten en opgaven thematisch in beeld gebracht.
Landschap en water:
Natuurontwikkeling (bos en heide) grenzend aan bestaande Natura 2000-gebieden
Versterken beekdallandschap/beekvallei
Realiseren ecologische verbindingen (o.a. kanaal)
Natuurcompensatie Metalot
Stedelijke structuur:
Uitbreiding Metalot
Ontwikkeling bedrijventerrein Bocholt
Zandwinlocatie (omgeving Kaullile)
Budel-Dorplein als relict/leefbaarheid
Vrijkomende gebouwen
Vrijkomende locaties (o.a. kazerne)
Infrastructuur:
Onderzoek naar mogelijkheden verbetering doorstroming
Randweg-Oost Weert
Onderzoek randweg Hamont (richting Budel)
Ontwikkeling trimodaal knooppunt
Opwaardering weg Metalot - A2
Realiseren snelfietspad Weert – Eindhoven
Uitbreiding vliegveld
Personenvervoer over spoor Hamont-Weert
P+R-terrein bij station Maarheeze
Cultuurhistorie en recreatie
Versterken en beleefbaar maken cultuurhistorische
objecten
Realiseren langzaam verkeer verbinding (o.a. over
kanaal)
Verbeteren recreatieve netwerk
Recreatievaart over kanaal
Waterfront/jachthaven Bocholt
Grafheuvels recreatief ontsluiten
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5. Visie

People

Planet

Profit

landschappelijke onderlegger
De kracht van het gebied is het onderliggende en rijkgeschakeerde landschap. Decennialang is het bepalend
geweest voor de ontwikkeling van het gebied. Dit heeft
zijn sporen nagelaten in de vorm van cultuurhistorische
objecten. Het landschap vormt samen met deze parels de
identiteit van het gebied. Het centraal gelegen bos- en heidegebied is door de aanleg van het kanaal, spoorlijnen en
de ontwikkelingen hierlangs onder druk komen te staan. De
opgave is enerzijds gericht op het gezamenlijk bundelen
van de krachten, waarbij landschappelijke kwaliteiten worden erkend en versterkt. Het gebied vormt een unieke en
bijzondere belevenis voor bezoekers en bewoners!
In deze visie zijn parels benoemd en worden ontsloten
via een route voor fietsers en wandelaars. Nieuwe parels
kunnen worden toegevoegd. Ontwikkelingen in het gebied
zijn mogelijk, voorop staat echter dat de verbinding met het
landschap en de cultuurhistorie moet worden gezocht.
1. Kasteel en ruïne Cranendonck
Rond 1250 is tussen Maarheeze en Soerendonk kasteel
Cranendonck gebouwd. Het kasteel is vernoemd naar de
natuurlijke omstandigheden ter plaatse (‘kraan’ van kraanvogel en ‘donk’ van heuvel). Het kasteel en de ruïne zijn
gelegen in het kleinschalige agrarische landschap. Het
kasteel en de naastgelegen boerderij staan momenteel
leeg, maar bieden gelet op de ligging nabij de A2 kansen
voor recreatieve ontwikkelingen.
2. Achelse Kluis
De Achelse Kluis ligt op de grens tussen Nederland en België aan de beekvallei van de Warmbeek en de Tongelreep.
De plek is al eeuwenlang een oord van gebed en spiritualiteit en is een aantrekkingspool voor mensen die op zoek
zijn naar rust en verinnerlijking. Naast de bierbrouwerij is er
horeca. De Achelse Kluis is centraal gelegen en is de toegang tot het natuurgebied De Groote Heide.

Visiekaart - landschappelijke onderlegger

3. Wijnboerderij Oude Hoeve
Wijndomein De Oude Hoeve is een gastvrij landgoed in
de beekvallei van de Warmbeek in het stadje Achel met
grenzeloze charme. Dit landgoed bestaat uit een wijngaard,
wijnhuis en Franse tuin waar bezoekers een rondleiding,
seminar, workshop of proeverij kunnen volgen.
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route als verbinding tussen parels
4. Laathoeve
In het bosgebied van Hamont-Achel ligt de 14e-eeuwse
Laathoeve. Dit is een nog werkende boerderij in Beverbeek. De hoeve is een Rijksmonument en het erf en de
omgeving ervan zijn beschermd dorpsgezicht.
5. Budel-Dorplein/Ringselven
Budel-Dorplein is een arbeidersdorp dat is gebouwd door
de directie van de naastgelegen zinkfabriek en wordt omgeven door het bos- en heidegebied waarin het Ringselven
is gelegen. De fabrieksarbeiders kregen een degelijke
woning nabij de fabriek. Het arbeidersdorp heeft nu de status als beschermd dorpsgezicht. Markante gebouwen zijn
naast de woningen de villa’s, het leegstaande kerkgebouw
en de Kantine (gemeenschapshuis). Naast het hergebruik
van leegstaande gebouwen ligt er de opgave om het Ringselven meer te betrekken door bijvoorbeeld wandelroutes.
6. Brouwerij Martens
Brouwerij Martens bestaat ruim 250 jaar en is een familiale
onderneming. Acht generaties in rechtstreekse lijn hebben
het bedrijf uitgebouwd tot een unieke brouwerij met respect
voor de familiale waarden en tradities. In het centrum van
Bocholt is het brouwerijmuseum gevestigd.
7. Jachthaven Bocholt
Met de herontwikkeling van de voormalige scheepswerf in
Bocholt verrijst er een passantenhaven aan de Zuid-Willemsvaart. Deze is gelegen op de plaats waar tot 1935
de draaibrug lag die de Heuvelstraat met de Oude Weg
en Weerterberg verbond. Ontwikkeling van de jachthaven
biedt ook kansen om het kanaal ook voor de recreatievaart
te gebruiken.
8. Luysmolen
Deze historische watermolen aan de Abeek in Bocholt
werkte vanaf 1515 en maalde als laatste in 1965. In 2011
is hij opgeknapt en dient naast culturele trekpleister nu ook
als koffiehuis voor bezoekers van het gebied. In de toekomst kan er ook overnacht worden.
9.

Smeetshof
Visiekaart - route als verbiniding tussen parels
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totaalbeeld
De ontginningsboerderij Smeetshof ligt in een beekvallei
nabij Bocholt en dateert uit 1873. Deze boerderij werd gebouwd toen de omgeving geschikt werd gemaakt voor de
landbouw. In 2004 werd de boerderij en het omliggende
perceel weer in oorspronkelijke staat hersteld. De plek
ademt de sfeer uit van het verleden, een recreatieve invulling ontbreekt echter.
10. Faunapark
Het beoogde Faunapark toont van oorsprong inheemse
dieren in een natuurlijke omgeving, zoals de lynx, wolf,
berberaap, das, vos, wisent en otter. Hier is het mogelijk
er mee in contact te komen, vanaf wandelpaden en vanuit
ecolodges. Het park is energieneutraal en volledig gerealiseerd met natuurlijke materialen.
11. IJzeren Man
Dit recreatiegebied ligt aan de zandwinningsplas de IJzeren Man en vormt de toegangspoort tot het gebied, zowel
voor bezoekers als bewoners van Weert. Er zijn verschillende activiteiten, zoals wandelen, hardlopen, zwemmen,
vissen, klimmen in het klimbos, picknicken of juist á la carte
dineren.
12. Grafheuvels Boshoverheide
In het heidegebied van Grenspark Kempen-Broek ligt het
urnenveld Boshoverheide. Dit urnenveld is met een omvang van in totaal 30 hectare het grootste urnenveld in
Noordwest-Europa. In totaal telt het urnenveld 900 grafheuvels. Het grafveld dateert uit de Late-Bronstijd/IJzertijd. De
opgave voor deze parel is om de geschiedenis van de plek
in beeld te brengen en te koppelen aan recreatieve routes.

Visiekaart -
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Voor een aantal van deze parels zijn ter inspiratie collagebeelden gemaakt. Collagebeelden die laten zien waar
mogelijke kansen liggen voor ontwikkeling. Naast het oppoetsen van deze parels wordt ingezet op het realiseren
van een eenduidige en herkenbare route. Een route voor
wandelaars en fietsers, herkenbaar door eenzelfde profiel
en aanduiding in de vorm van een zinken paal.
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