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1. INLEIDING 
 
Tussen de gemeenten Gangelt, Onderbanken, Brunssum, Landgraaf, Übach-Palenberg en 
Geilenkirchen liggen het Roode Beek/Rodebach gebied (750 ha), de Teverener Heide  
(450 ha) en de Brunssummerheide (600 ha), samen 1.800 ha. Deze drie grote 
natuurgebieden grenzen voor een deel ook aan de gemeente Heerlen en Selfkant. 

In de afgelopen jaren is in deze grote natuurgebieden veel menskracht en geld geïnvesteerd 
om de kwaliteit van de natuur en de voorzieningen voor de bezoekers te vergroten. De 
natuur heeft daarvan geprofiteerd en de biodiversiteit is in alle drie de gebieden sterk 
toegenomen. Bezoekers weten de natuurgebieden te vinden om er te genieten van de 
natuur, het landschap en de rust.  

Maar er zijn nog volop potenties. Er is ruimte voor een groter en rijker natuurareaal, voor het 
toevoegen van toeristische kwaliteit, voor een betere ontsluiting en voor een sterkere 
marketing. De betrokken gemeenten en regio’s hebben dan ook de ambitie uitgesproken om 
de drie grote natuurgebieden nog verder te versterken en ze met elkaar en met andere 
natuurgebieden te verbinden. Hierdoor kan er een groot en zich onderscheidend natuur- en 
landschapspark in deze grensoverschrijdende regio ontstaan, het Heidenatuurpark.   
 
Aan Bureau Stroming is door Parkstad Limburg, mede namens de gemeenten, de Kreis 
Heinsberg en de Vereniging Natuurmonumenten, opdracht verleend om in samenwerking 
met een team van Nederlandse en Duitse experts, een masterplan op te stellen waarin deze 
ambitie in woord en beeld uiteen wordt gezet.   
 
Dit masterplan Heidenatuurpark is niet het eerste initiatief om natuur, landschap en 
toerisme een impuls te geven. Door Henri Bava is in 2005 op basis van het Groenmetropool 
concept al eens een overkoepelende visie voor het Heidenatuurpark ontwikkeld. Daarnaast 
verscheen de intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (2009) en publiceerde 
Natuurmonumenten zijn visie op het gebied (Ontwikkelingsvisie Heidenatuurpark, 2010). 
 
Er verschenen meerdere studies voor de deelgebieden. Daaronder Natuurpark Roode 
Beek/Rodebach (Stroming, 2002), de Beheervisie Brunssummerheide (Natuurmonumenten, 
2003) en het Landschaftsplan Teverener Heide/Natura2000 (Kreis Heinsberg, 2004).  
 
Op een lager schaalniveau zijn ook studies verschenen oa. over de Schinveldse Es (DLG, 
2011), het Blauwe Hart (over de Sibelcogroeve, gemeente Heerlen) en het 
grensoverschrijdend Wormdal (gemeente Herzogenrath, Landgraaf, Kerkrade, Übach-
Palenberg, 2008). Recent is daar nog bij gekomen de concept ontwikkeling voor het 
Gebrooker Bos (gemeente Heerlen) en de rapportage in opdracht van de Provincie Limburg 
door Oranjewoud van het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg (juni 2012). 
Deze studies zijn zo veel mogelijk als bouwstenen voor het masterplan gebruikt.  
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Voor de toekomst is het IBA Parkstad initiatief van belang. In 2020 wil Parkstad Limburg en 
de provincie een Internationale Bauaustellung organiseren met als thema’s transformatie van 
de regio (steden en landschap) en nieuwe energie in brede zin (mensen, ecologie en 
economie). Het Heidenatuurpark zou een van de speerpuntprojecten van de IBA kunnen zijn.  
 
Ten slotte is nog relevant dat dit project een onderdeel is van het door Interreg 
gesubsidieerde grotere project TIGER. Dit project richt zich op de grensoverschrijdende 
toeristische marketing en promotie van de regio’s Belgisch Limburg, Zuid Limburg, Luik 
Noord en Aken Noord. Het Heidenatuurpark is in dat kader een voorbeeldproject van 
grensoverschrijdend plannen en samenwerken.  

 
2. ANALYSE 

2.1 INLEIDING 

Over het gebied zijn veel studies verschenen. Vooral de studies in het kader van de 
buitenring zijn veelomvattend en zeer gedetailleerd. In het kader van dit project is dan ook 
afgezien van nieuwe studies. Er is gewerkt met het voorhanden materiaal, het eventueel 
actualiseren daarvan, eigen observaties en overleg met sleutelfiguren.   

2.2 NATUUR  

De natuur is een waardevol en door de bevolking hoog gewaardeerd bezit. Om in stand te 
blijven en zich verder te ontwikkelen moet de natuur een grote interne binding hebben. Maar 
er is ook een externe binding nodig. De bevolking moet de natuur leren kennen en er van 
kunnen genieten.  
Net als bij de Engelse natuur- en landschapsparken gaat het dus om twee dingen, de natuur 
zelf en het genieten van de natuur. Als de bezoekers de natuur te veel onder druk zetten is 
er volgens de Engelse benadering sprake van een management probleem. Of de toegangen 
tot de natuur moeten dan moeilijker gemaakt worden óf de spreiding van de bezoekers moet 
groter worden. In dit project zal de natuur mede vanuit dat perspectief benaderd worden.  
 
2.2.1 NATUURGEBIEDEN 
In de drie grote natuurgebieden komen op korte afstand van elkaar beekdalen met 
moerasgebieden en kruidenrijke graslanden voor, droge en natte bossen en heidevelden met 
vennen en zandverstuivingen. De biodiversiteit is er dan ook groot met veel soorten dieren 
en planten. Vooral de rijkdom aan vlinders en libellen valt op. Deze drie grote 
natuurgebieden zijn groen omlijnd op kaart 1 en 2. 
 
Het Roode Beek/Rodebach gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Het Duitse deel heeft een beschermde status, deels als natuurbeschermingsgebied en deels 
als landschapsbeschermingsgebied. De Teverener Heide en de Brunssummerheide zijn beide 
Natura2000- gebied en hebben daarnaast een status als EHS (NL) en soort- en 
habitatbeschermingsgebied (D).  
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Kaart 1. De Duits–Nederlandse grensregio met de drie grote natuurgebieden en de grens. 
 
Naast de grote natuurgebieden zijn er meerdere kleine natuurgebieden in de directe 
omgeving die vaak ook een status als EHS of en/of Natura2000-gebied hebben. Het gaat 
dan bv om het Schutterspark, Breukberg, Brandenberg etc. 
 
De drie grote natuurgebieden zijn van elkaar gescheiden door smalle tussenzones, die deels  
als natuur zijn ingericht en waar op dit moment geen op het Heidenatuurpark gerichte 
plannen voor bestaan. Vaak bestaan ze uit groeves, die enkele tientallen meters diep zijn en 
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vaak nog in productie zijn. Deze groeves vormen op dit moment een barrière voor 
diersoorten die tussen de natuurgebieden willen migreren.  
 
De afgelopen 15 jaar is er door de Provincie Limburg, de Nederlandse en Duitse gemeenten, 
de Vereniging Natuurmonumenten, de NABU en de Kreis Heinsberg hard gewerkt aan 
natuurherstel in deze natuurgebieden. In het Roode Beek/Rodebach gebied zijn de 
beeklopen gerenatureerd en is een gebied van ca. 300 ha met een tot dan intensief agrarisch 
gebruik, omgevormd tot bloemrijk grasland waar nu een kudde van ca. 75 Hooglanders het 
hele jaar graast. Al snel na de herinrichting bleek hoe groot het herstelvermogen van de 
natuur is. In de eerste 4 jaar nam het aantal bijzondere plantensoorten toe van 25 tot 60, 
waarbij het vooral ging om soorten van moeras en bloemrijke milieus. In het open grasland 
nam het aantal vogelsoorten toe van 25 tot 37, waaronder bijzondere soorten als de grauwe 
kiekendief en de grauwe klauwier. Omdat er meer bloemen waren en meer structuur in de 
vegetatie nam het aantal vlindersoorten toe tot 30, waardoor het gebied het meest 
soortenrijk gebied van Limburg is geworden. 
 

 
Kaart 2. Begrenzing van de drie natuurgebieden (groen omlijnd) en hun beschermingsstatus 
(blauw gestreept: N2000, oranje stip: EHS, paarse stip: beschermd landschap). 
 
De Teverener Heide is een restant van een duin-heide-veencomplex, dat nu bestaat uit 
heide, veenrestanten en beboste duinen. Ook hier heeft de natuur zich sterk hersteld. Een 
aantal voormalige groevecomplexen is heringericht tot heideveld, andere als kleine plassen 
en vennen. Deze afwisseling van droog en nat trekt veel bijzondere soorten aan, Naast heide 
is het gebied begroeid met voornamelijk naaldbos, dat aangeplant is ten behoeve van de 
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mijnbouw in het begin van de vorige eeuw. De bossen zijn relatief soortenarm en worden 
daarom omgevormd tot gemengd bos. In de bossen broeden roofvogels zoals de buizerd, 
havik, sperwer en wespendief. De Teverener Heide wordt begraasd door schaapskudden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roode Beek/Rodebach 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teverener Heide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brunssummerheide 
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De Brunssummerheide is een sterk geaccidenteerd heide– en bosgebied. Door aardbreuken 
zijn er grote hoogteverschillen ontstaan. De lagere delen kennen een unieke bodemopbouw 
door de aanwezigheid van quartair zand, het zilverzand. Dit zand is voedselarm. Bij de bron 
van de Roode Beek en bij Brandenberg worden unieke doorstroomveentjes aangetroffen. Er 
is een sterke wisseling van natte en droge natuur. De soortensamenstelling is nauw verwant 
aan die van de Teverener Heide. Vroeger waren beide gebieden dan ook een. Als bijzondere 
diersoorten worden de Spaanse vlieg en de kamsalamander aangetroffen. Een groot deel van 
de heide is in de vorige eeuw beplant met naaldbos, dat nu weer wordt omgevormd tot 
gemengd bos en heide. Ook hier graast een kudde schapen.  
 
Zo rijk als de drie grote natuurgebieden zijn, zo arm is de omgeving. Binnen een straal van 
10 kilometer liggen geen grote natuurgebieden. De stedelijke gebieden zelf aan de 
Nederlandse zijde zijn ook arm aan groen en de natuurwaarde is er daarom laag. Maar ook 
de veel minder dichtbevolkte Duitse zijde is arm aan natuur door het intensief agrarisch 
gebruik. Pas op enige afstand worden er weer natuurwaarden aangetroffen zoals in het 
Wormdal, het Roode Beekdal en langs de Geleenbeek.   
 
2.2.2 NATUURPARK 
Indien de drie grote natuurgebieden intern versterkt worden, met elkaar worden verbonden 
en daar waar mogelijk en zinvol worden uitgebreid kan er sprake zijn van een nieuw groot 
natuurpark. 
Het intern versterken van ieder natuurgebied is primair. Vervolgens kunnen, als de 
ontgrondingsvergunningen voor de groevecomplexen die daar liggen zijn beëindigd, de 
zones tussen de drie natuurgebieden ook als natuur ingericht worden, .  
Het leggen van verbindingen naar de beekdalen van de Worm, de Roode Beek en de 
Geleenbeek biedt goede mogelijkheden om het nieuwe natuurpark te verankeren in de 
omgeving. De verbinding met de Rode Beek bestaat al, maar kan worden versterkt, oa. door 
de nu nog gekanaliseerde beekloop een nieuw natuurlijker profiel te geven.  
Andere verbindingen lopen door intensief stedelijk en agrarisch gebied en de ruimte voor 
natuurontwikkeling is daar beperkt.  
Een kans is het integreren van het park met de randzones, waar tot nu toe andere 
verwachtingen voor bestaan hebben dan natuurontwikkeling. Door het toevoegen van deze 
gebieden aan het park ontstaan buffers.    
Zo kan het Schutterspark in Brunssum door een ander beheer meer natuurwaarden krijgen, 
kan het beekdal van de Roode Beek tussen Brunssum en Schinveld worden heringericht en is 
door een ander beheer van de bermen en het aanplanten van struweel en bos op 
akkerranden veel mogelijk in het agrarische gebied ten oosten van de Teverener Heide.  
 
Zeer kenmerkend zijn de vele groeves die in en rond de natuurgebieden liggen. Op dit 
moment belemmeren de in productie zijnde groeves de soortenmigratie. Als de herinrichting 
van de groeves echter inspeelt op de bijzondere processen die zich op de steile wanden 
afspelen, het water dat in de groeves aan de oppervlakte komt en de bijzondere 
pionierplanten en dieren die zich vestigen op de maagdelijke bodem, dan kunnen deze 
groeves een verrijking zijn voor het Heidenatuurpark.  
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Van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van de natuur is de aanleg van de 
buitenring en de daarbij voorziene natuurcompensatie. In het inpassingsplan van de 
buitenring is 165 ha nieuwe natuur vastgelegd, waarvan 120 ha al in bezit is van de 
provincie. Deze nieuwe natuur ligt meestal aansluitend op of in de directe omgeving van 
bestaande natuurgebieden. Verder zullen er 125 faunavoorzieningen worden aangelegd, 
zoals tunnels, ecoducten, duikers, hop-overs etc. 
 
Ten slotte is eveneens van groot belang dat de provincie gekozen heeft voor een 
kwaliteitsimpuls voor de natuur in Parkstad Limburg. Doel daarvan is het robuuste karakter 
van de Natura 2000-gebieden te versterken. Voor de Brunssummerheide betekent dit o.a. 
het ontkluizen van de Roode Beek bij de mijnsteenberg, het robuuster maken van het 
ecoduct Brunssummerheide/Brandenberg en de aanleg van een ecoduct 
Brandenberg/Teverener Heide. 
 
Met de ontkluizing en hermeandering van de Roode Beek wordt de kans aangegrepen om de 
noodzakelijke ecologische verbindingszone tussen Brunssummerheide, via Schutterspark 
naar de Schinveldse bossen te realiseren. Van belang hierbij is dat ook de natuurwaarden in 
het Schutterspark een impuls krijgen. Wat recreatie betreft komen langs de Roode Beek ook 
fiets- en wandelpaden; hiermee wordt een doorgaande recreatieve route gerealiseerd. 

2.3 LANDSCHAP  

Landschap is een breed begrip en omvat natuur, bos, heide, water, weiland, akker, struweel, 
dorpen, gehuchten, kastelen, landgoederen, boerderijen, windmolens, bruggen en bv. 
wegkruisen en grenspaaltjes. Het is vooral een visuele ervaring die bezoekers opdoen en 
opslaan.  
Er wordt in het gebied nog een aantal relatief intacte landschappen aangetroffen, met een 
eigen identiteit en een hoge belevingswaarde. Voorbeelden zijn de uitgestrekte, glooiende 
heidevelden en de bronnen van de Roode Beek op de Brunssummerheide, de moerassen van 
het Gangelterbruch en het dal van de Rodebach en de afwisseling van hoogvenen, droge 
heidevelden en oude bossen op de Teverener Heide. Het zijn bijzondere landschappen van 
zeer uiteenlopende aard, die zich vaak op minder dan enkele kilometers van elkaar 
bevinden. Het voortbestaan van deze landschappen was in het verleden echter niet zeker. Er 
bestonden volop plannen voor woningbouw, industrieterreinen, groeves, vuilstorten, 
recreatieplassen, huisjesparken etc. Inmiddels wordt de waarde van deze ongerepte 
landschappen onderkend en hebben de gebieden meestal een beschermde status vanuit het 
oogpunt van landschap en natuur (zie kaart 2).  
 
2.3.1 NEDERLANDSE ZIJDE 
Het stedelijke gebied heeft zich aan Nederlandse zijde sinds de winning van steenkool begin 
vorige eeuw snel ontwikkelend. Om de steenkoolmijnen werden nieuwe nederzettingen 
gebouwd die zich ruimtelijk maar ook sociaal op die mijnen richtten. Met het verdwijnen van 
de mijnbouw is ook deze historische oriëntatie verdwenen. Er is een dicht bewoond gebied 
overgebleven zonder band met de historie en het landschap. Elke sector die 
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werkgelegenheid bood was welkom en dit leidde tot een wildgroei aan bedrijvigheid, 
groeves, infrastructuur etc. Als een verrassing liggen tussen deze stedelijke gebieden nog 
enkele kastelen, landhuizen en boerenhoeven die herinneren aan de tijd van voor de 
mijnindustrie. Voor buitenstaanders zijn deze locaties echter nauwelijks te vinden, omdat 
een logische landschappelijke structuur er om heen en er naar toe meestal ontbreekt.  
Het Heidenatuurpark biedt een kans om de band tussen stedelijk en natuurlijk landschap te 
herstellen. Door de bestaande natuurgebieden te verbinden, verder uit te breiden en 
verbindingen te leggen die tot in de rand van de stad doordringen, kunnen de inwoners van 
deze regio letterlijk en figuurlijk aangesloten worden op de bijzondere landschappen die het 
toekomstige Heidenatuurpark te bieden heeft. Een deel van de terreinen die in de vorige 
decennia in gebruik zijn genomen, zonder relatie met het landschap, kunnen weer door het 
Heidenatuurpark worden verbonden. Zo ligt er een opvallend groot aantal groeves in en net 
om het Heidenatuurpark (zie kaart 8 op pag. 25), die als nieuw landschapselement 
aangesloten kunnen worden. Er blijken zelfs heringerichte vuilstortplaatsen omgevormd te 
kunnen worden tot aantrekkelijke landschappen.  
 
2.3.2 DUITSE ZIJDE  
Aan de Duitse zijde van de grens hebben de woonkernen meer van hun identiteit en 
historische kwaliteiten behouden. Ze zijn kleinschaliger en zijn niet aaneengegroeid tot een 
doorgaande stedelijke agglomeratie zoals aan Nederlandse zijde. Veel dorpen hebben vaak 
nog een ring van tuinen, boomgaarden en moestuinen voordat het agrarische landschap 
begint.  
In de agrarische gebieden tussen de dorpen heeft de ontwikkeling echter niet stilgestaan, de 
akkerpercelen zijn groot, het landschap strak verkaveld en het wegenpatroon is daarop 
afgestemd. Dit grootschalige gebied vormt aan de oostzijde van de Teverener Heide de 
overgang naar de dorpen. Terwijl de dorpen Teveren, Grotenrath en Scherpenseel zich vooral 
op de Teverener Heide richten, lijken de overige dorpen zich vooral op het Wormdal te 
oriënteren, dat er oostelijk van ligt en dat een herkenbare groene structuur biedt aan de 
recreant. De uitdaging is om het Wormdal met het Heidenatuurgebied te verbinden via twee 
brede groene landschapscorridors. Ook is herstel wenselijk van de gordel van tuinen en 
boomgaarden rond de dorpen, waardoor in de landschapscorridors aantrekkelijke routes 
kunnen ontstaan tussen het Heidenatuurpark, de dorpen en het Wormdal.  
In het Landschaftsplan voor de gemeenten Übach-Palenberg en Geilenkirchen zijn voor deze 
landschapscorridors in het agrarisch gebied voorstellen opgenomen tot lineaire beplantingen 
zoals bomenrijen en hagen. Daardoor hebben in principe de gemeenten de verplichting deze 
voorstellen uit te voeren. Maar er zijn geen budgetten, er ontbreekt prioriteit en op het niet 
nakomen staan nauwelijks sancties.  
 
2.3.3 GRENS 
Een bijzonder aspect in de regio is het feit dat er een grens loopt, ook al zijn de 
grenscontroles verdwenen. Er wordt aan beide zijden van de grens een andere taal 
gesproken, de opschriften zijn anders, de bouwstijl van de huizen, de fietspaden breder of 
smaller, zelfs de natuurgebieden zijn anders ingericht. Voor veel bezoekers is dit een extra 
attractie. Het is daarom belangrijk om de verschillen niet te nivelleren, maar wellicht zelfs 
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nog wat meer te accentueren.  
Naast de hedendaagse verschillen heeft een grens ook tal van herinneringen uit de tijd dat 
de grens nog een andere betekenis had. Zo zijn er schansen, forten en grenspalen die een 
historische betekenis hebben. Zelfs de loop van de Rodebach heeft ooit een functie gehad 
als grensbeek.  

2.4 TOERISME  

De centrale doelstelling van het Heidenatuurpark is om een versterking van de huidige 
natuurgebieden te realiseren en deze met elkaar te verbinden tot een groot natuur- en 
landschapspark. Hierdoor kunnen meer bezoekers aangetrokken worden die langer 
verblijven en meer besteden. De lokale en regionale economie kan daardoor een impuls 
krijgen. Tussen de natuurgebieden zijn er verschillen in ecologische gevoeligheid die in acht 
moeten worden genomen bij het ontwikkelen van het recreatieve aanbod en de toeristische 
producten.  
Om de toeristische ontwikkelingsmogelijkheden goed te kunnen inschatten moet er een 
verschil gemaakt worden tussen toerisme en recreatie. Toerisme genereert bestedingen in 
een gebied door bezoekers van buiten dat gebied. Het levert geld op. Recreatie kost de 
gemeenschap geld omdat het gaat om voorzieningen voor de eigen bevolking.  
Toeristische bezoekers komen niet vanzelf, behalve als het gaat om gebieden of attracties 
die zo sterk zijn dat zij eigenlijk geen marketing en promotie nodig hebben. Er zijn echter 
maar weinig toeristische producten die zich dat kunnen veroorloven. Meestal moeten de 
toeristische bezoekers verleid worden met een goed, c.q. nieuw product, met incentives en 
met marketing.  
 
Naar het bezoek aan natuur- en landschapsparken zijn verschillende onderzoeken verricht. .  
Dagtochten naar natuurgebieden blijken zich primair te richten op bossen en vervolgens op 
het agrarisch gebied en op water (rivieren, plassen, meren).  
De topcombinatie is wandelen, fietsen en recreëren aan de waterkant. Wandelen gebeurt bij 
voorkeur in het bos, fietsen in het agrarisch gebied.  
De top-5 behoeften van de bezoekers aan natuur- en landschapsparken zijn fascinatie, 
ontspanning, schoonheid, rust en vrijheid. 
Aspecten die de beleving van de natuur positief beïnvloeden zijn een gevarieerd 
grondgebruik, voldoende reliëf, interessante oevers, voldoende afwisseling en verrassende 
cultuurhistorische elementen.  
Het Heidenatuurpark kan hier ruimschoots aan voldoen.  
 
2.4.1 MARKT 
Bij het Heidenatuurpark ligt het voor wat betreft de markt voor de hand om zo veel mogelijk 
uit te gaan van de directe omgeving, de thuismarkt (zie kaart 3). Volgens onderzoek heeft 
het afzetten van een nieuw product in een nieuwe markt een slaagkans van 1%. Een nieuw 
product afzetten in een bestaande markt heeft daarentegen een slaagkans van 50% en een 
bestaand product in een bestaande markt van 90%. Voor het Heidenatuurpark wordt, als aan 
een aantal voorwaarden wordt voldaan, een hoge slaagkans ingeschat. Motief daarvoor is de 
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grote naamsbekendheid van de Brunssummerheide en de ervaring met het succes van de 
ontwikkeling van het gebied Roode Beek/Rodebach. 
 
Er kunnen om de thuismarkt inzichtelijk te maken verschillende schillen met aantallen 
inwoners om het Heidenatuurpark getrokken worden.  
In de eerste schil (15 km), te weten in de gemeenten grenzend aan het natuurpark, wonen 
ca. 240.000 inwoners, waarvan 75.000 in Duitsland en 165.000 in Nederland. Voor deze 
inwoners kan het Heidenatuurpark een belangrijke recreatieve functie vervullen.  
De tweede schil (15 km) bestaat uit de gemeenten die aan de eerste schil grenzen. Hier 
wonen in totaal ca. 267.000 inwoners, waarvan 180.000 in Duitsland en 87.000 in 
Nederland. In beide schillen, dus in een straal van 30 km om het Heidenatuurpark, wonen 
derhalve ca. 500.000 inwoners.  
De derde schil (35 km) bestaat uit de rest van Zuid-Limburg, Midden Limburg, de Kreis 
Vierssen, Mönchengladbach, Düren en Aachen, Belgisch Limburg en de provincie Luik. In 
totaal wonen in deze schil 3,5 miljoen inwoners, waarvan meer dan 1 miljoen in Duitsland, 
465.000 in Nederland, 845.000 in Belgisch Limburg en ruim 1 miljoen in de provincie Luik.  
Dit betekent een potentiële markt van 4 miljoen inwoners in een straal van 65 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 3. Thuismarktcirkels en concurrentie 
 



13	  

	  

Als deze thuismarkt voldoende is bereikt kan de marketing ook gericht worden op andere 
meer specifieke marktsegmenten. Hierbij spelen twee trends een belangrijke rol.  
In de eerste plaats is dit de trend, dat er steeds individueler gereisd wordt. De behoefte van 
ieder individu is anders, dus er moet een maatwerk product geleverd kunnen worden met 
voldoende flexibiliteit, avontuur, verrassingen, ontdekkingen en uniciteit. 
De andere trend is net omgekeerd. Er is een groeiende behoefte om, vaak tijdelijk, ergens bij 
te horen. Thematische groepsreizen krijgen steeds meer belangstelling. Het gaat dan om 
georganiseerde reizen zoals reizen voor natuurliefhebbers, conferentie- en trainingreizen, 
fiets- en sportreizen, kunstreizen etc. Dit soort groepsreizen kunnen een goede stimulans 
zijn voor de verblijfsaccommodaties (jeugdherbergen, hotels). In de marketing moet daar 
dan met themaroutes op worden aangesloten (kunstroute, groeveroute, natuurroute etc.).  
 
2.4.2 PRODUCT 
Het Heidenatuurpark bestaat nog niet. Er zijn nu nog drie afzonderlijke natuurgebieden. Als 
ze worden versterkt en samengevoegd is er weliswaar een relatief uniek product, maar de 
concurrentie is groot. In een straal van ca. 65 km liggen oa: 
 
België Nederland Duitsland 
de Hoge Venen het Heuvelland de Eifel 
de Voerstreek de Maasplassen het Swalm-Nette gebied 
de Haspengouw het Swalm-Nette gebied  
de Kempen   
Deze min of meer concurrerende gebieden hebben allemaal als basisattractie natuur en 
landschap. Een toeristische bezoeker kan, na de keuze voor de omgeving van Zuid-Limburg, 
Belgisch Limburg of de Kreis Heinsberg om er te wandelen, te fietsen en de natuur te 
beleven, vervolgens uit verschillende deelgebieden kiezen. Bij deze keuze speelt de prijs-
kwaliteit verhouding een belangrijke rol. Het gaat dan vooral om logies en restaurants. Maar 
de te verwachten belevingservaringen zijn bij die vervolgkeuze nog belangrijker. Steeds 
meer wordt volgens onderzoek gekozen voor een mix van rust, fascinatie, reflectie, cultuur, 
cultuurhistorie, verrassing en avontuur. Dit betekent dat het Heidenatuurpark in Zuid-
Limburg vanuit een achterstandspositie vertrekt. Het Heuvelland heeft vooralsnog meer te 
bieden, heeft een grotere naamsbekendheid en kent meer professionaliteit bij de toeristische 
ondernemers. Maar de kansen voor het nieuwe natuur- en landschapspark zijn 
buitengewoon groot, gelet op de wensen en verwachtingen van de bezoeker. Het toeristisch 
ondernemerschap zal zich dan wel professioneel moeten ontwikkelen. 
 
Er zijn verschillende soorten bedrijven in het gebied die zich geheel of gedeeltelijk op 
toerisme richten. Tot de bedrijven behoren verblijfsgelegenheden (hotels, pensions, 
vakantiewoningen, campings en camperstandplaatsen) en andere ondernemingen (cafés, 
restaurants, dagattracties, fietsverhuur, maneges, musea, galeries en wellness). 
 
In de eerste schil van 15 km om het Heidenatuurpark zijn ca. 300 van deze bedrijven 
gevestigd, waarvan 100 in Duitsland en 200 in Nederland. Er is een grote differentiatie in de 
producten en de kwaliteit van deze bedrijven. De omzet van deze bedrijven kan op basis van 



14	  

	  

kencijfers geschat worden op 220 miljoen euro per jaar, maar dat is een zeer globale 
raming. De werkgelegenheid kan eveneens op basis van kencijfers grof geraamd worden op 
2.400 (gemiddeld 8 per onderneming). In Zuid Limburg staat de werkgelegenheid overigens 
onder druk.  
 
In de eerste schil bevinden zich 41 hotels, 17 B&B, 6 pensions en 27 vakantiewoningen. 
Onderzoek heeft aangegeven dat 1 km² “heuvellandschap met beken” per dag 58 
overnachtingen genereert. Als de oppervlakte van het toekomstige Heidenatuurpark 3.500 
ha is, betekent dit een behoefte aan 2000 overnachtingsplaatsen per dag. Dit betekent een 
omzet van 15- 20 miljoen euro per jaar.  
Het aantal dagtochten is in Nederland en waarschijnlijk ook in Duitsland de afgelopen jaren 
alleen maar gestegen. Dagtochten per fiets en per auto stegen met bijna 10%, de 
bestedingen stegen met 13%. Indien de Brunssummerheide op dit moment 500.000 
bezoekers per jaar heeft en dat het Heidenatuurpark 1 miljoen bezoekers per jaar zou 
krijgen, dan geven deze per jaar 14 miljoen euro uit. Opvallend is trouwens dat de groei van 
het aantal dagbezoeken vooral in de leeftijdsgroep 0-15 jaar zit (+25%), in de leeftijdsgroep 
45-65 (+25%) en in de leeftijdsgroep 65+ (+35%).  
 
De hotels zijn vooral gelegen in Heerlen, Brunssum en Onderbanken. B&B is voornamelijk 
aanwezig in Heerlen en Landgraaf. Gangelt heeft de meeste vakantiewoningen en de enige 
camperplaats. De enige campings liggen in Heerlen, Landgraaf en Onderbanken.  
Het merendeel van de restaurants ligt in Nederland.  
Behalve het Wildpark in Mindergangelt en de combinatie van toeristische voorzieningen bij 
Haus Hamacher in Gangelt, liggen bijna alle majeure dagattracties in Nederland.  
De maneges liggen ook bijna allemaal in Nederland met een concentratie in Onderbanken.  
In Onderbanken zijn relatief veel galeries gevestigd, c.q. er wonen veel kunstenaars.  Zes 
keer per jaar houden zij open huis hebben en daarnaast werken zij samen in de 
gemeentelijke kunstroute. 
 
Vaak ontbreekt het echter aan samenwerking tussen de ondernemingen. Arrangementen 
komen nauwelijks voor. Documentatie over de andere gebieden is bij de ondernemers bijna 
niet aanwezig. Verder zien de ondernemers de meerwaarde van een grensoverschrijdende 
samenwerking nog niet. De meeste ondernemers zien pas een meerwaarde als er een 
meetbaar positief effect is op hun omzet.  
 
 
2.4.3 PRODUCT PLUS 
Tot zover onderscheidt de marktbenadering en de productontwikkeling zich niet of 
nauwelijks van soortgelijke gebieden. Er zijn echter vier mogelijkheden om een 
verdiepingsslag aan te brengen: 
 
LEISURE RING 
In de eerste plaats is dit de ligging van het Heidenatuurpark aan de Leisure Ring. In het 
structuurplan voor Parkstad Limburg verbindt deze ring een aantal toeristische attracties, 
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zoals het Discovery Center Continium, Gaia Zoo, Snow World, Pink Pop, Mondo Verde, de 
Stoomtrein, Park ’s Gravenrode, Kasteel Hoensbroek en Kasteel Terworm.  
Het Heidenatuurpark neemt een logische positie aan deze ring in. Naast druk bezochte 
attracties horen ook stilte gebieden. Op deze schaal is dit een unicum in Europa. De Leisure 
Ring is dan ook een verlengstuk van het Heidenatuurpark en omgekeerd, ze zijn 
complementair (zie kaart 4).  
 
 

 
 
 
 
NATURE WONDER WORLD 
De tweede mogelijkheid voor een verdiepingsslag is de realisatie van Nature Wonder World. 
Dit is een initiatief om in de grote groeve Mourik in Brunssum Oost een Grand Canyon te 

Kaart 4. Leisure Ring met 
groen omlijnd de grenzen 
van de natuurgebieden. 
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realiseren met diverse toeristische attracties. Er wordt uitgegaan van bezoekers aantallen tot 
4 miljoen per jaar. De werkgelegenheid kan oplopen tot 500 fte’s, goed voor 2.500 
deeltijdbanen. Als dit slaagt, is er sprake van een toplocatie op Europees niveau en zou het 
bij de top 10 van de Europese attractieparken horen. De Efteling staat met 4 miljoen 
bezoekers op de vierde plaats en Tivoli in Kopenhagen met 3,7 miljoen bezoekers op de 
vijfde plaats. Bij realisatie zal dit dus het toeristisch zwaartepunt worden in de Euregio en 
Noordwest Europa. Het park en Nature Wonder World kunnen voor wat betreft product een 
symbiose aangaan.	  
 
GROEVES 

In de derde plaats zijn dit de groeves. Er zijn tientallen groeves in het gebied. Het gaat dan 
niet alleen om nog zichtbare groeves maar ook om de afgewerkte groeves, die vaak als 
stortplaats gebruikt zijn. Tot nu toe werden de afwerkplannen voor deze groeves gebaseerd 
op het principe van herstel van het landschap. 
Voor het Heidenatuurpark kan het een optie zijn dat de groeves niet worden afgewerkt, zich 
spontaan op basis van de mogelijkheden van iedere groeve tot natuur ontwikkelen en 
getuigenissen van het verleden zijn. Voor de vuilstorten zal dat niet gaan maar kan een 
andere afwerking plaats vinden, die zich minder richt op het herstel van het voormalige 
landschap en meer op nieuwe belevingsvormen. Zo kan er een patroon ontstaan van groeves 
en storten, uniek in Nederland, in de Euregio en waarschijnlijk ook in Europa.  
 
KASTELEN 
De vierde verdiepingsslag kan gemaakt worden met het groot aantal kastelen en 
kasteelhoeves in de omgeving van het Heidenatuurpark. Dit cultuurhistorisch erfgoed ligt 
verspreid in de regio, meestal in beekdalen of langs beken. Enkele kastelen hebben een 
toeristische functie, andere zijn nog bewoond. Ze zijn toeristisch nog niet met elkaar in 
verband gebracht. Net als bij de Loire zou hier een route ontwikkeld kunnen worden. In een 
straal van 15 km om het Heidenatuurpark liggen ca. 30 kastelen en kasteelhoeves. 

2.5 VERKEER 

Het Heidenatuurpark kan alleen maar een toegevoegde waarde hebben voor de economie en 
het toerisme als het voor bezoekers goed ontsloten is. Als inwoners en toeristen het niet of 
moeilijk kunnen vinden kan er ook niet optimaal van genoten worden en speelt het in de 
beleving en ook in de politieke afweging niet die rol die het zou moeten hebben.  
Als de verdere ontwikkeling van de natuur vooral een autonoom proces is waar de mens 
alleen maar in kan faciliteren, dan is verkeer een management vraagstuk dat zich richt op de 
vraag hoe de verschillende verkeersstromen geleid moeten worden om in dit geval optimaal 
van de natuur te genieten zonder deze geweld aan te doen. Voor het beantwoorden van deze 
vraag is gebruik gemaakt van bestaande studies, observaties ter plaatse en desk research.  
Vooraf moeten de volgende constateringen gemaakt worden.  
In de eerste plaats moet weer geconstateerd worden dat er op dit moment nog geen 
Heidenatuurpark is, er zijn drie natuurgebieden die voor wat betreft identiteit, imago en 
verkeersontsluiting hun eigen regiem hebben.  
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Vervolgens is van belang dat het om natuurgebieden gaat. Dat betekent dat autoverkeer en 
openbaar vervoer in principe zo veel mogelijk aan de rand van het gebied moeten blijven. 
Het natuurgebied moet vanaf de rand alleen ontsloten worden voor milieuvriendelijke 
vervoersmodaliteiten zoals fietsers, wandelaars en ruiters. Daar waar de natuur het 
belangrijkste is zullen ook deze geweerd of geminimaliseerd moeten worden.  
Ten derde is van belang dat er is op dit moment sprake is van een trendbreuk door de 
economische crisis. In de toekomst zal er sprake zijn van blijvende hoge tot zeer hoge 
energiekosten en dus ook van brandstof. Er zal dus meer gebruik gemaakt worden van 
elektrische auto’s en van openbaar vervoer. Maar er zal ook sprake zijn van minder vrij 
besteedbaar inkomen. Het gebruik van goedkope vervoersmodaliteiten zal dus toenemen. 
Beide trendbreuken kunnen dus leiden tot een substantiële verschuiving in de modal-split, 
met een grotere rol voor het openbaar vervoer en voor fietsen.  
 
2.5.1 AUTOVERKEER 
Op dit moment zijn de drie natuurgebieden moeilijk te vinden. Er ontbreekt een 
hoofdbestemming. Er is ook geen eenduidige informatievoorziening, zowel niet fysiek in het 
gebied als op internet. Een goede uniforme bewegwijzering is ook afwezig. Dat geldt zowel 
op regionaal als lokaal niveau. In de omliggende steden en dorpen ontbreekt een goede 
oriëntatie op en verwijzing naar de natuurgebieden. Dit wordt nog versterkt door een relatief 
chaotisch en weinig overzichtelijk wegennet.  
 
Er is dan ook duidelijk behoefte aan een Parkway als bindende factor. Deze Parkway om het 
park kan het autoverkeer distribueren van het regionale wegennet naar de toegangspoorten 
tot het Heidenatuurpark. Het gaat daarbij niet om nieuwe wegen maar om het benoemen en 
herkenbaar maken van bestaande wegen. Een Parkway kan daarbij gedefinieerd worden als 
een weg die zich aanpast aan het landschap en de kernen waar hij doorheen loopt en een 
eigen herkenbare vormgeving heeft (bv. symboolbordjes/iconen). Door deze Parkway zowel 
door het landschap als door aangrenzende kernen te leiden kunnen deze kernen meer bij 
het park betrokken worden.  
 
Op regionaal niveau is aan Nederlandse zijde de toekomstige buitenring van groot belang. 
Deze weg (2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen) gaat langs en gedeeltelijk door het 
park lopen. De totale kosten worden geraamd op 402 miljoen euro. Door deze buitenring 
kan er een betere structurering plaats vinden van het verkeer.  
De aanleg maakt het mogelijk om de Europaweg Noord, cq.de Rimburgerweg ter hoogte van 
de parkeerplaatsen van de golfbaan te “knippen”. Het belangrijkste motief hiervoor van de 
provincie is het voorkomen van sluipverkeer, Bijkomend voordeel is dat er een betere 
ecologische verbinding mogelijk wordt tussen de Brunssummerheide en de Teverener Heide. 
Er is dan nog maar één barrière, de buitenring, die met de nodige faunavoorzieningen zal 
worden aangelegd.  
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Kaart 5. Hoofdwegennet.  
 
De Vereniging Natuurmonumenten en anderen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanleg en 
hebben alternatieven voorgesteld. Provinciale Staten hebben echter recent deze alternatieven 
afgewezen en hebben een aan de uitspraak van de Raad van State aangepast plan 
vastgesteld. Bij dit aangepaste plan hoort een kwaliteitsimpuls voor een meer robuuste 
natuur in de Natura 2000-gebieden in Parkstad Limburg. 
Nature Wonder World zal rechtstreeks op deze buitenring aansluiting krijgen. De Parkway zal 
ook rechtstreeks op de buitenring moeten gaan aansluiten. 
 
2.5.2 TOEGANGSPOORTEN  
Er zijn op dit moment drie hoofdtoegangen tot de natuurgebieden, een in Heerlerheide naar 
de Brunssummerheide en een in Schinveld en een in Gangelt naar het gebied Roode 
Beek/Rodebach (zie kaart 6). Bij Scherpenseel, Grotenrath en Hohenbusch liggen toegangen 
tot de Teverener Heide, maar deze hebben een informeel karakter met weinig voorzieningen. 
De drie bestaande hoofdtoegangen zouden zich kunnen ontwikkelen tot toegangspoorten. 
Aan Duitse zijde zou gekozen kunnen worden voor één hoofdtoegang tot de Teverener 
Heide. Met toegangspoorten worden goed en gebiedseigen vormgegeven poorten tot het 
natuurpark bedoeld met specifieke voorzieningen. Ze moeten een beleving oproepen (er in 
of er uit, vanaf hier alleen natuur), functionele knooppunten zijn op verkeersgebied 
(openbaar vervoer, auto, parkeren, fietsen, wandelen), kennisuitwisseling tot stand brengen 
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(documentatie materiaal, lezingen, tentoonstellingen, excursies, onderwijs) en leisure 
aanbieden (sport, fitness, terras, café, restaurant, verkoop streekproducten). De 
toegangspoorten tot het Nationale Park de Kempen zijn daar goede voorbeelden van. Er 
zullen dus goede parkeervoorzieningen aanwezig moeten zijn. Deze zijn bestemd voor 
bezoekers die vanaf daar te voet het park in gaan, voor bezoekers die een fiets met de auto 
hebben meegenomen en vervolgens met de fiets het park bezoeken en voor bezoekers die 
bv. van een informatiecentrum of een horeca voorziening bij een toegangspoort gebruik 
willen maken.  
Bij de toegangspoorten horen ook nog enkele extra voorzieningen zoals een oplaadstation 
voor elektrische auto’s en fietsen, een servicestation voor fietsen en bv. de verhuur van 
fietsen en elektrische fietsen.  
Deze toegangspoorten zouden de hoofdbestemmingen moeten zijn voor de bezoekers. Dit 
kan zeker als er ook een bezoekerscentrum aan gekoppeld is. Een permanent bezet 
bezoekerscentrum trekt gemiddeld 100.000 bezoekers per jaar, een tijdelijk bezet centrum 
15-30.000 en een infocentrum zonder bezetting 10.000. De bezoekers bestaan voor 25% uit 
jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat de meest gewaardeerde elementen in een 
bezoekerscentrum zijn: 
• educatieve doe-routes 
• dia klankbeelden 
• hands on systemen (bv. in Stokkum) 
• specialties (bv. een molen of monument, moderne architectuur) 
• gezelligheid 
• hygiëne (zoals wc’s) 
• gratis entree 
Wat in ieder geval niet gewaardeerd wordt is een permanente expositie.  
Van de bezoekers komt 85% voor de gezelligheid en om andere mensen te ontmoeten. Bij 
deze groep is er een hang naar nostalgie, authenticiteit en ontspanning na inspanning. De 
andere 15% bestaat uit fanatieke rustzoekers en ultieme natuurbelevers.  
 
2.5.3 OPENBAAR VERVOER  
Met openbaar vervoer is het gebied nauwelijks te bereiken (zie kaart 6). Het verdient 
derhalve aanbeveling om na te gaan of er in de bestaande lijnvoering van het openbaar 
busvervoer veranderingen mogelijk zijn, waardoor het park van verschillende kanten beter 
ontsloten kan worden. Op termijn valt daarbij te denken aan buslijnen van de treinstations in 
Heerlen, Nuth, Schinnen, Übach-Palenberg en Geilenkirchen. Deze verbindingen zijn vooral 
voor de eigen bevolking van belang. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat het park iets te 
bieden heeft en er voldoende hoogwaardige en gedifferentieerde bestemmingen en 
voorzieningen (oa. horeca) aan de rand van het park liggen.  
De bereikbaarheid met openbaar vervoer krijgt een heel andere dimensie als Nature Wonder 
World gerealiseerd wordt. Voor het groot aantal bezoekers dat verwacht wordt zal een eigen 
openbaar vervoersplan moeten worden opgesteld, waar de bereikbaarheid van het 
Heidenatuurpark vanzelf in kan worden opgenomen. Een van de mogelijkheden die zich dan 
aandient is een toeristische circle line om het park, die gebruik kan maken van de Parkway. 
Deze bus stopt dan bij alle toegangspoorten, secundaire toegangen en toeristische 
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attracties. Daardoor ontstaat voor wandelaars de mogelijkheid om ergens uit te stappen, een 
wandeling naar keuze te maken, ergens anders weer in de bus te stappen en met deze bus 
weer naar het startpunt terug te reizen. Verder kan deze lijn de aanliggende kernen aan 
doen, bv. treinstations en toeristische attracties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 6. Huidige buslijnen en ligging toegangspoorten  
 
2.5.4 FIETSVERKEER 
Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden om per fiets de natuurgebieden te 
bezoeken. Het gebied maakt bovendien onderdeel uit van het grensoverschrijdende 
fietsknooppunten netwerk. Bij de gemeente Onderbanken bestaat behoefte aan een 
doorgaande fietsroute van Sittard, langs de Roode Beek naar het bezoekerscentrum in 
Schinveld.  
Probleem is dat de aantrekkelijkheid van een hoogwaardig fietspaden netwerk te niet wordt 
gedaan door te veel zgn. zigzag routes en door een gebrek aan continuïteit in vormgeving. 
Nog te veel zijn de fietsroutes gekoppeld aan autoverkeerswegen c.q. maken daar een 
onderdeel van uit.  
Voor het Heidenatuurpark zijn dan ook verbeteringen noodzakelijk. De eerste serie 
maatregelen betreft de structuur van de fietsvoorzieningen. De routes moeten de 
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toegangspoorten naar het park aandoen. Vanaf de daar gesitueerde parkeerplaatsen moet 
op de fiets overgestapt kunnen worden. Verder moeten de routes de in het gebied 
aanwezige horeca faciliteiten aandoen. Op die manier krijgen ze een logische verankering, 
ze zijn dan gepinpoint. Verder moeten de zigzag routes en de met auto’s gecombineerde 
routes geminimaliseerd worden. Ten slotte zal er eenduidige informatie beschikbaar moeten 
zijn, in het gebied zelf op borden en op internet.  
 
2.5.5 VOETPADENNETWERK 
In het gebied is er een dicht netwerk aanwezig van verharde en onverharde voetpaden. In 
principe moet dit ook zo blijven, waarbij de voorkeur uitgaat naar onverharde wegen.  
Daarnaast bestaat er behoefte aan enkele verharde wandelwegen. Deze zijn dan vooral 
bestemd voor ouderen, gehandicapten en rolstoelgebruikers. Bij het toekomstig park 
management zal de "barrière vrijheid" voor mensen met een handicap (bewegen,horen,zien) 
een speciaal thema moeten zijn. Net als bij de fietsroutes moeten de hoofdwandelroutes 
pinpoints aandoen, zoals de toegangspoorten en de horeca faciliteiten. Voor wandelaars zijn 
specifieke voorzieningen nodig zoals schuilhutten, bio toiletten, rustplaatsen, zitbanken, 
info borden en bewegwijzering. 
  
2.5.6 RUITER- EN KOETSWEGEN 
In en om het gebied liggen vooral aan Nederlandse zijde veel maneges, waar particulieren 
hun rijpaard gestald hebben. Er wordt ook veel buiten gereden. Een cirkelvormige ruiterroute 
is als zodanig bewegwijzerd en heeft een voor paarden geschikte ondergrond.  
Indien er uitbreiding van de ruiterroute gewenst is zal dit overlegd moeten worden met de 
manegehouders en/of ruiterverenigingen. 
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3. VISIE 

3.1 INLEIDING 
Er zijn veel soorten visies, zoals visies met een hoog abstractie niveau, met globale ideeën, 
met korte termijn doelstellingen, met ideologieën, met droombeelden en met strategische 
doelen. Daarom is bij dit project, dat toch al zo complex is door de vele betrokken partijen, 
de grenslocatie, de lange termijn van handelen en de combinatie van natuur en economie, 
een aantal criteria geformuleerd op basis van de 6 stellingen van Italo Calvino waar de visie 
aan moet voldoen: 
 een visie moet causaliteit hebben, laten zien dat er een logische verbinding is met de 

analyse van de bestaande situatie en de daarin opgesloten kansen en bedreigingen, dus 
maatwerk kunnen bieden; 

 een visie moet niet te zwaar en te hoogdravend zijn, maar een inspirerende lichtheid in 
zich dragen, aanleiding tot reflectie geven, een uitdaging vormen en dus draagvlak 
oproepen; 

 een visie moet kort en krachtig zijn, precies aangeven waar het op staat, onderscheidend 
en daardoor selectief zijn, professioneel en vooral niet te vaag, dus geloofwaardig zijn; 

 een visie moet een gevoel oproepen om te handelen, om besluiten te nemen en deze niet 
uit te stellen, dus oproepen tot actie; 

 een visie moet een beeld op het netvlies oproepen dat blijft hangen, moet een gedachte 
zichtbaar maken, moet dus bestuurders en burgers enthousiasmeren; 

 een visie moet meer waarheden tonen, die als een film over elkaar liggen en samen de 
werkelijkheid vormen, dus voor onderling respect zorgen.  

 
3.2 VISIE 
De visie wordt als volgt geformuleerd:  
In de komende 20 jaar zal er een Heidenatuurpark ontwikkeld worden 
gebaseerd op twee gelijkwaardige pijlers: 
- de bestaande natuur die versterkt moet worden, met elkaar verbonden en 

uitgebreid; 
- de bestaande groeves waar spontane natuurontwikkeling mogelijk moet 

worden gemaakt.  
Deze twee pijlers worden duurzaam met elkaar verbonden, zowel fysiek als 
mentaal. Op die manier vormen ze de DNA van het gebied en dus een nieuwe 
identiteit.  
Van deze nieuwe identiteit zal economisch meer geprofiteerd moeten worden 
door meer dagrecreatieve bestedingen en meer toeristische overnachtingen, 
met accent op de bestaande toeristische ondernemingen en de ondernemers in 
de kernen. 
Dit zal gerealiseerd moeten worden door een interactief proces van 
burgerparticipatie en door een duurzame grensoverschrijdende samenwerking 
tussen publieke partijen onderling, tussen private partijen onderling en tussen 
publieke en private partijen. Deze verschillende samenwerkingsvormen moeten 
professioneel van aard zijn en een splitsing maken tussen beleid en uitvoering.  
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De centrale thema’s van deze visie zijn ontsluiten, verbinden en versterken. Tussen deze 
thema’s bestaat geen hiërarchie, ze zijn gelijktijdig en gelijkwaardig van toepassing.  
 
ONTSLUITEN 
De drie natuurgebieden zijn  als geheel niet goed ontsloten. Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid zijn matig, kennis over het Heidenatuurpark en de deelgebieden is bij de 
eigen bevolking en bezoekers niet of nauwelijks aanwezig. Het openbaar vervoer is beperkt. 
de bereikbaarheid per auto en de parkeermogelijkheden zijn niet optimaal. Unieke 
natuurgebieden blijven voor de thuismarkt verborgen. Toeristen dragen in onvoldoende 
mate bij aan de economische ontwikkeling van de regio.  
Voorbeelden van het beter ontsluiten zijn de buitenring, de Parkway, de toegangspoorten, de 
fiets- en wandelpaden en de circle line. 
De visie voor het Heidenatuurpark is allereerst gericht op het fysiek en 
daardoor ook economisch en mentaal ontsluiten ervan.  
 
VERBINDEN 
Om te komen tot een sterke eigen identiteit dienen de drie natuurgebieden fysiek met elkaar 
verbonden te worden. Daar waar groeves en storten een doorgaande, ecologische verbinding 
blokkeren dienen deze barrières te worden weggenomen. Er zullen ook ecologische 
verbindingen gerealiseerd moeten worden met het Wormdal, de Roode Beek bij Selfkant en 
de Geleenbeek.  Met goede communicatie- en marketingplannen zullen mensen aan 
weerszijden van de grens bereikt en verbonden moeten worden.  
De visie voor het Heidenatuurpark is in de tweede plaats gericht op het 
verbinden van natuurwaarden en het leggen van grensoverschrijdende 
verbanden tussen bewoners, bezoekers, ondernemers en overheden.  
 
VERSTERKEN 
Alle inspanningen zijn gericht op het versterken van de natuur en een nieuwe visie voor de 
groeves. Deze worden ingezet om door meer bezoek dat langer blijft en meer uitgeeft, de 
economie te versterken, vooral ook richting kernen.  
Een en ander kan niet zonder gelijktijdig een kwaliteitsverbetering na te streven van het 
product en bij de ondernemers mbt. marketing en promotie.  
Samenwerking tussen  ondernemers en overheden  aan weerszijden van de grens is voor 
succes onontbeerlijk.  
De visie voor het Heidenatuurpark is ten slotte gericht op het versterken van 
het gemeenschappelijk product Heidenatuurpark en het individuele product van 
elk der ondernemers en overheden, door het verhogen van de kwaliteit, het 
vergroten van kennis en het stimuleren van samenwerking.  
 
Deze visie is vertaald in kaart 7. 
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Kaart 7. Visie voor het Heidenatuurpark 
 

3.3 VERBORGEN VALLEIEN 

Omdat een essentieel onderdeel van de visie het nieuwe concept voor de groeves is, wordt 
hier iets uitgebreider bij stilgestaan.  
De herinrichting van groeves is tot nu toe vooral gericht op het zoveel mogelijk herstellen 
van het landschap. De wanden van een groeve worden dan over de volledige breedte met 
dekgrond afgesmeerd en ingericht met bos of bomenrijen. In een aantal gevallen worden de 
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groeves opgevuld met mijnsteen of afval, waardoor ze na verloop van tijd nog maar weinig 
herkenbaar zijn in het landschap. 
Bij deze wijze van herinrichting is er nauwelijks ruimte voor spontane natuurontwikkeling en 
de bescherming van zeldzame soorten. Vaak heeft zich al tijdens de winning bijzondere 
natuur in de groeves gevestigd, die dan tegen de tijd dat de groeve wordt heringericht weer 
verloren gaat. Dit betekent een aanzienlijk verlies van locaties met steile wanden waar 
hellingprocessen kunnen plaatsvinden. Door het afdekken van de wanden worden ook 
grondwaterstromen en bronmilieus afgedekt, waardoor de soorten van open, dynamische 
milieus en moerasjes het steeds moeilijker krijgen. Ook worden de taluds ingeplant om 
erosie tegen te gaan. Het gevolg is een relatief monotone wand die snel volgroeit met bos, 
waarin open milieus en potentiële graslandsituaties verdwijnen en de ontwikkeling van 
natuurlijk bos niet meer mogelijk is. 

 
Kaart 8. Ligging van de groeves (geel: in productie, bruin: vuilstort, roze: recreatie, 
donkergroen: natuur, oranje: wonen en bedrijven, lichtgroen: landbouw, blauw: water) 
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In deze benadering wordt bovendien geen rekening gehouden met het gegeven dat de 
aantrekkingskracht van groeves op bezoekers hoofdzakelijk berust op de indrukwekkende 
kenmerken van de gapende dieptes, met kliffen, steile wanden, puinkegels, en kleine 
waterstroompjes die zich in plassen in de groeve verzamelen. Ook met het kunnen zien van 
verschillende bodemlagen wordt geen rekening gehouden (zie tekening hieronder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door een andere herinrichting van een groeve kunnen deze bijzondere waarden echter 
blijven bestaan en bijdragen aan de attractiviteit.  
Dit nieuwe concept van herinrichten wordt ‘Verborgen Valleien’ genoemd en is in Limburg al 
eerder toegepast in mergelgroeves, zoals Groeve het Rooth bij Margraten. Het is echter ook 
geschikt voor grind, zand en kleigroeves. Als de afwerking van een groeve op het concept 
van Verborgen valleien wordt gebaseerd kan, zoals elders is gebleken, de groeve zich 
bijzonder snel ontwikkelen tot een uniek natuurgebied. De provincie Limburg heeft in haar 
beleidsnota Ontgrondingen (2009) inzake de eindafwerking van kalksteengroeves haar 
voorkeur uitgesproken voor Verborgen valleien. In het geval van groeves die ontstaan bij 
winning van andere grondstoffen wordt per geval bekeken of een dergelijke afwerking 
wenselijk is en mogelijk is. 

Links een groevewand ingericht volgens de principes van Verborgen Valleien, rechts een 
groeve volgens de traditionele wijze heringericht.  
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3.3.1 NATUURLIJKE PROCESSEN VERBORGEN VALLEIEN 
Het belangrijkste principe achter Verborgen Valleien is het zoveel mogelijk toelaten van 
natuurlijke processen, waardoor de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Deze processen 
zijn hier kort weergegeven.  
 
AARDVERSCHUIVINGEN EN PUINWAAIERS 
Door de steile wanden vrij te houden bij de herinrichting kunnen aardverschuivingen weer 
een rol krijgen (zie tekening hieronder). Onder invloed van grondwater en hellingprocessen 
kan de deklaag naar beneden glijden. Waar de dekgrond afschuift, ontstaan puinwaaiers aan 
de voet van de groevewand. Sijpelend water vanuit de voet van de puinwaaier kan zorgen 
voor interessante kwelmilieus met bronnetjes, beekjes en poeltjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRONDWATER, REGENEROSIE EN STAGNEREND WATER 
Doordat de winning vaak tot onder het grondwaterniveau plaats vindt treedt op tal van 
plaatsen grondwater uit. Dit is zichtbaar in de vorm van kleine stroompjes, watervalletjes en 
poelen. Tijdens slagregens stromen grote hoeveelheden regenwater langs de groevewanden 
en plateaus naar beneden. Hier ontstaan steeds tijdelijke beekjes en watervalletjes. Als deze 
waterstroompjes zich concentreren, slijten door erosie soms geulen uit.  Vooral aan de voet 
van nog onbegroeide hellingen spoelen grote hoeveelheden leem naar beneden. Hierdoor 
vullen poelen zich snel op met een ondoorlatende leemlaag waar water lang blijft staan (zie 
tekening hierna).  
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HELLINGVAL 
Waar bomen aan de rand van een groeve groeien, kunnen ze na verloop van tijd van de 
helling storten. Hellingval kan zich overal voordoen waar wanden behouden blijven. Door de 
wanden “niet netjes” af te werken, krijgt dit proces weer een kans.  
 
NATUURLIJKE BEGRAZING 
Groeves groeien met dichte vegetatie en weelderig bos snel dicht. Natuurlijke begrazing 
zorgt ervoor dat er op termijn ook plaats blijft voor bloemrijke graslanden en andere 
vegetaties.  
 
SPONTANE BOSONTWIKKELING 
De open bodem van de groeve maakt de vestiging van boomsoorten eenvoudig. Het 
aanplanten van bomen is niet nodig en werkt natuurlijke ontwikkeling tegen.  
 
3.3.2 TOEGANKELIJKHEID VERBORGEN VALLEIEN 
Om de beleving van het groevelandschap mogelijk te maken moet het mogelijk worden 
gemaakt dat groeves al tijdens de winning voor het publiek toegankelijk zijn. Om een veilige 
toegang tot een groeve te garanderen moet een fysieke afscheiding gemaakt worden tussen 
het actieve deel en het deel van de groeve waar niet meer wordt gewerkt. Binnen dit 
afgeschermde deel kunnen dan bezoekers vrij rondlopen.  
De openstelling kan ook stapsgewijs worden ingevoerd. Zo kan begonnen worden met alleen 
excursies, later op bepaalde dagen zonder begeleiding en tenslotte (deel van) de groeve 
altijd open voor publiek. In geval de hele groeve nog operationeel is kan een wandel- en 
fietsroute langs de rand aantrekkelijk zijn, waardoor er een vrij uitzicht is over de groeve.  
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4. MASTERPLAN 

4.1 INLEIDING 

De visie is vertaald in een masterplan. Op de masterplankaart (zie kaart 9) is het 
Heidenatuurpark weergegeven.  
 
De centrale thema’s van de visie zijn ontsluiten, verbinden en versterken. Deze thema’s 
kunnen langs zes ontwikkelingslijnen beschreven worden: 
• versterken bestaande natuurgebieden   VERSTERKEN 
• verbinden bestaande natuurgebieden   VERBINDEN 
• externe verbindingen natuurpark    VERBINDEN 
• integreren randzones     VERBINDEN 
• versterken toeristische functies    VERSTERKEN 
• verbeteren ontsluiting                      ONTSLUITEN 
Deze zes ontwikkelingslijnen worden in de volgende paragrafen beschreven. Iedere 
paragraaf sluit af met een projectagenda waarin een aantal nader uit te werken projecten 
zijn geformuleerd. 
 

 
Kaart 9. Masterplan van het Heidenatuurpark  
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4.2 VERSTERKEN BESTAANDE NATUURGEBIEDEN (1e ontwikkelingslijn ) 

Het behoud en versterken van natuurgebieden voor (zeldzame) soorten, biodiversiteit en 
natuurbeleving staan hierbij centraal. Daartoe zijn enkele voorstellen gedaan. Deze 
voorstellen zullen bij de uitwerking en de verdere planning van dit masterplan meegenomen 
worden en het toekomstig parkmanagement zal hier concrete uitwerkingsvoorstellen voor 
moeten opstellen. 
	  
4.2.1 ECOLOGISCHE VERBINDING EUROPAWEG NOORD 	  
De drie grote natuurgebieden kenmerken zich met name door een grote diversiteit van 
vogels, vlinders en amfibieën en zijn daarin uniek in Europa. Met name de vlinders, insecten 
en amfibieën hebben behoefte aan goede biotopen en verbindingen met andere populaties. 
De provincie Limburg werkt in het kader van de extra kwaliteitsimpuls Buitenring aan een 
ecologische verbinding tussen de Brunssummerheide en de Teverener Heide in de vorm van 
een ecoduct over de Europaweg Noord. Tevens zijn voorstellen gedaan ter verbetering van 
de biotopen en de verbindingen. Op basis van de uitvoering van deze maatregelen kan de 
huidige kwaliteit behouden blijven en de Natura2000 status verder uitgebouwd worden. 
Kenmerkende doelsoorten daarbij zijn: zandhagedis, gladde slang, rugstreeppad, 
kamsalamander en grauwe klauwwier. 

 
Kaart 10. De drie bestaande natuurgebieden  
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4.2.2 RUSSCHERBEEK 
De Russcherbeek kan worden hersteld en daarmee de interne kwaliteit van het Roode Beek 
/Rodebach gebied. De gemeente Onderbanken heeft hiervoor concrete plannen, die 
uitstekend in de ontwikkeling van het Heidenatuurpark passen.   
 
4.2.3 BEHEER 
Versterking van de natuur is ook te bereiken door een gemeenschappelijk beheerplan op te 
stellen, waarin de beheertaken in de drie natuurgebieden op elkaar worden afgestemd. 
Een belangrijk onderdeel van dit beheerplan is het managen van de bezoekersstromen in 
relatie met de capaciteit van ieder natuurgebied. Dit management moet gebieden kunnen 
aanwijzen waar bezoekers tijdelijk geen toegang krijgen. 
Een tweede onderdeel kan mogelijk het uitzetten van grote zoogdieren zijn. Nu al lopen in 
alle drie de gebieden grazers rond die een positief effect hebben op de natuur. Of de 
introductie van andere zoogdieren, zoals bijvoorbeeld het edelhert en de bever, een positief 
effect hebben zal op de structuur van de vegetatie en daarmee de weg opent voor nieuwe 
soorten vogels, vlinders en bv. ook vleermuizen, zal nader onderzocht moeten worden. 
Vooral vanwege het effect op kwetsbare bestaande ecosystemen en omdat introductie van 
nieuwe dieren een goede afstemming vraagt met de omgeving. Er zijn altijd bezwaren tegen 
het uitzetten van nieuwe diersoorten. Dat was ook zo bij het uitzetten van Hooglanders in 
het gebied Roode Beek/Rodebach. 
De Provincie Limburg voert momenteel succesvolle introducties uit van edelhert 
(Weerterbos), bever (Maadal en zijbeken) en Otter (in voorbereiding). De Provincie Noord 
Brabant heeft recent een beleid vastgesteld mbt. het introduceren van grote zoogdieren 
zoals edelhert, everzwijn, otter, wisent en lynx. Uitvoering van dit beleid zal, als het 
onderzoek positief uitpakt, maatgesneden en in goed overleg met alle betrokken partijen 
plaats vinden. Vandaar ook de noodzaak om dit bij het Heidenatuurpark als een belangrijk 
onderdeel van het beheerplan te zien. 
 
4.2.4 PROJECTAGENDA VERSTERKEN DRIE BESTAANDE NATUURGEBIEDEN 

• uitvoering ecologische verbinding Brunssummerheide/Teverenerheide; 
• realisatie beekherstel Russcherbeek; 
• ecologisch onderzoek m.b.t. een mogelijke introductie van zoogdieren 
• opstellen gemeenschappelijk beheerplan voor de drie grote natuurgebieden. 

4.3 VERBINDEN BESTAANDE NATUURGEBIEDEN (2e ontwikkelingslijn) 

Het Heidenatuurpark ontstaat als de drie afzonderlijke natuurgebieden met elkaar worden 
verbonden. Dit kan door zowel de zone die de Brunssummerheide scheidt van de Teverener 
Heide (ca. 250 ha) als de zone die de Teverener Heide scheidt van het Roode Beek/Rodebach 
gebied (ca. 250 ha) in te richten als natuurgebied. In beide zones liggen groeves die voor 
een groot deel een natuurlijke inrichting kunnen krijgen. Op die manier krijgen deze 
gebieden een functie als verbindingszones, waardoor mensen en dieren zich van het ene 
naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Bovendien voegen deze verbindingszones 
unieke kwaliteiten toe, uitgesproken hoogteverschillen, spectaculaire vergezichten, 
aardlagen die zichtbaar zijn, variaties in nat en droog en erosieprocessen. Al deze 
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fenomenen ontbreken tot nu toe. Ook voor bezoekers zijn groeves interessant. Activiteiten 
kunnen variëren van “uitkijken” en wandelen, tot meer avontuurlijke zaken als 
mountainbiken. Er zijn veel groeves en de verschillen tussen de groeves zijn groot. Per 
groeve kan nagegaan worden wat de mogelijkheden en wensen zijn.  
 

 
Kaart 11. Ligging verbindingszones 
 
4.3.1 VERBINDINGSZONE TEVERENER HEIDE-BRUNSSUMMERHEIDE 
De Teverener Heide en de Brunssummerheide worden momenteel van elkaar gescheiden 
door een complex van groeves en enkele andere bedrijfsfuncties. Sommige groeves zijn 
operationeel, andere zijn al afgewerkt.  
 
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de bedrijfsactiviteiten in deze zone. Hieruit 
blijkt het volgende: 
• er is sprake van weinig rendabele bedrijfsactiviteiten; 
• de laatste ontgrondingvergunning loopt in 2022 af; 
• er overleg met de bedrijven plaats moet vinden over het stoppen met de activiteiten, het 

aanpassen van de afwerkvergunning en het participeren in het Heidenatuurpark.  
Als het laatste tot een positief resultaat leidt kan het groevecomplex omgevormd worden tot 
een verbindingszone. Het gebied kan zo veel mogelijk worden ingericht conform het concept 



33	  

	  

Verborgen Valleien. Zo wordt niet alleen de mogelijkheid tot het uitwisselen van soorten 
vergroot maar wordt ook 250 ha natuurareaal aan het Heidenatuurpark toegevoegd. 

Impressie van het heringerichte groevecomplex tussen de Brunssummerheide (linksonder) en 
de Teverener Heide (rechtsboven) 
 

Links: luchtfoto van het gebied tussen Brunssummerheide en Teverener Heide.  Rechts: de 
huidige functies en de 3 deelgebieden (rood) waar de verbindingszone zich kan ontwikkelen.  
	  
	  
4.3.2 VERBINDINGSZONE TEVERENER HEIDE-ROODE BEEK/RODEBACH GEBIED  
Ook de Teverener Heide en het Roode Beek/Rodebach gebied worden van elkaar gescheiden 
door een zone met veel groeves (zie kaart 11).Een deel ervan ligt op Duits en een deel op 
Nederlands grondgebied. De meeste groeves zijn nog operationeel, gedeelten zijn al 
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heringericht. In 2023 lopen aan Duitse zijde de laatste concessies af. Ook hier kan, op een 
wijze zoals hiervoor is beschreven, een verbindingszone worden gerealiseerd die ruimte 
biedt aan de natuur. 
	  
4.3.3 PROJECTAGENDA VERBINDEN BESTAANDE DRIE NATUURGEBIEDEN 

• inventarisatie bestaande afspraken met bedrijven in de twee tussenzones; 
• verkenning wensen/afspraken gemeenten, provincie en Kreis inzake groeves; 
• uitwerken toekomstige kansen in de twee tussenzones; 
• opstellen ontwikkelscenario’s en wervende inrichtingsplannen voor inpassing 

ecologische en recreatieve wensen in de twee tussenzones. 
	  

4.4 EXTERNE VERBINDINGEN NATUURPARK (3e ontwikkelingslijn) 

Op enige afstand van het Heidenatuurpark bevinden zich de regionaal bekende valleien van 
de Worm, de Roode Beek en de Geleenbeek. Deze dalen zijn in trek bij recreanten door het 
aantrekkelijke landschap en de goed te volgen structuur. Een doorgaand beekdal is voor een 
fietser of wandelaar eenvoudig en prettig om te volgen. Het verbinden van deze gebieden 
met het Heidenatuurpark levert kansen op voor de natuur, omdat er meer leefgebied 
ontstaat en omdat bestaande leefgebieden beter benut kunnen worden. Voor de recreant is 
het ook aantrekkelijk omdat het groene netwerk wordt uitgebreid en onaantrekkelijke 
barrières verdwijnen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart 12. Externe 
verbindingszones 
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4.4.1 VERBINDINGEN WORMDAL 
De Worm ontspringt bij Aken en loopt in een vrij smalle, in het heuvelland ingesneden vallei, 
in noordelijke richting langs Herzogenrath, Übach- Palenberg en Geilenkirchen. Voor 
recreanten vanuit deze steden ligt het voor de hand om voor een korte uitstap het dal in te 
gaan en dit te volgen. Er liggen verschillende fiets- en wandelroutes door het dal. In het dal 
ligt een kleinschalig landschap van bos, natuurgebied, agrarisch gebied en vaak 
aantrekkelijke dorpen en steden, die door de recreanten worden bezocht. Ook liggen er 
enkele fraaie kastelen. 
Door het Wormdal te verbinden met de Teverener Heide worden twee aantrekkelijke 
gebieden met elkaar verbonden. Het tussengebied vormt nu zowel voor de natuur als de 
recreant nog een barrière. Om dat te doorbreken is het nodig dat er in het open, 
grootschalig gebied meer groene structuren komen, er duidelijke, logisch routes worden 
aangelegd en er vanuit beide gebieden via bewegwijzering naar elkaar wordt verwezen. Voor 
een goede verbinding is een zone nodig die ca. 300 tot 500 m breed is. 
 
De eerste verbindingszone is mogelijk aan weerzijden van de grens en dan vooral op 
Nederlandse zijde, ten westen van Rimburg. Deze zone grenst in het zuiden aan de 
Gebiedsontwikkeling Ubach over Worms; een project dat de gemeente Landgraaf heeft 
opgezet om het buitengebied in recreatieve en natuurlijke zin op te waarderen, waarbij ook 
aan het belang van de landbouw gedacht wordt. Dit project is voort gekomen uit het project 
"Grote Boslocatie Landgraaf-Kerkrade" (GBL), dat ten doel had ca. 100 ha bos te realiseren in 
het gebied tussen Ubach over Worms en Eijgelshoven (Kerkrade). Het gaat in de 
gebiedsontwikkeling om de realisatie van mensgerichte natuur (bos, houtwallen, graften, 
hagen, hoogstamboomgaarden en schrale bloemrijke graslanden) en recreatieve 
infrastructuur; voornamelijk aan te leggen op de minder goede landbouwgronden. Door dit 
gebied loopt ook het tracé van de Via Belgica, de Romeinse weg van Keulen naar Boulogne- 
sur-Mer. De inrichting van de verbindingszone kan bestaan uit een mozaïek van bos (niet 
aangeplant, maar via natuurlijke ontwikkeling) en natuurlijk grasland.  
 

 
Impressie van het tussengebied tussen Wormdal en Teverener Heide 
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Aan de Duitse zijde van de grens ligt de groeve Mariënberg, die momenteel wordt 
heringericht volgens de principes van Verborgen Valleien en daardoor kan uitgroeien tot een 
interessante eerste stepping stone in de verbindingszone. Omdat de groeve in het plateau is 
ingegraven, is het ook een goede tussenstap voor recreanten om het ca. 40 m grote 
hoogteverschil tussen het Wormdal en het Heidenatuurpark te onderbreken.  
 
Een zelfde aanpak waarbij een mozaïek van bosjes, heggen en bloemenrijke bermen wordt 
gerealiseerd, is mogelijk in de tweede, noordelijke verbindingszone tussen het 
Heidenatuurpark en het Wormdal. Deze is gelegen tussen Niederbusch/Stahe/Gillrath en 
Geilenkirchen. Het eerste deel van het traject valt samen met het bovenstroomse deel van 
het Rodebachdal. Dit deel is al rijker aan natuurwaarden en biedt de mogelijkheid om het 
beekdal te renatureren op een zelfde manier als bij Gangelt is gebeurd. Vanaf Gillrath is het 
landschap grootschaliger en zijn de kansen voor natuurontwikkeling kleiner. Hier loopt een 
verlaten spoorlijn, waarvan de bermen natuurlijker kunnen worden ingericht. Het oude tracé 
van de Selfkantbahn, tot aan het sation van Gillrath, leent zich ook prima voor de aanleg van 
een fietspad, waardoor er een interessante toeristische route ontstaat tussen het Wormdal en 
het Rodebachdal.  
In de rest van de zone tot aan de Teverener Heide kunnen kleinere landschapselementen 
aangelegd worden in het open agrarische gebied. Door bomenrijen langs de wegen, 
bloemenrijke brede bermen en hier en daar een bosje aan te leggen ontstaat een groene 
corridor, zonder dat het agrarische gebruik van het gebied, waar de bewoners in de streek 
aan gehecht zijn, hoeft plaats te maken.  
 
4.4.2 VERBINDING ROODE BEEKDAL– MAASTAL 
In noordwestelijke richting is het Heidenatuurpark via het dal van de Roode Beek verbonden 
met een aantal bos- en natuurgebieden en kleinere dorpjes. Dit dal loopt afwisselend op 
Duits en Nederlands grondgebied langs Susterseel, Sittard, kasteel Millen en Susteren door 
tot aan de Maas. De natuurverbinding door het dal kan sterk in kwaliteit verbeteren als de 
Roode Beek in dit traject weer een natuurlijke bedding krijgt. In het natuurpark Roode 
Beek/Rodebach is de beek ca. tien jaar geleden gerenatureerd, dat veel natuurwinst heeft 
opgeleverd en het landschap aantrekkelijker heeft gemaakt. Vanaf de grensovergang bij 
Mindergangelt tot aan Sittard loopt de Roode Beek nu nog in een gekanaliseerde loop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomafwaarts is de 
Roode Beek eentonig en 
ecologisch arm.  
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Door de beekloop te verbreden en het water weer de ruimte te geven, kunnen de natuurlijke 
processen zoals erosie, sedimentatie en meandervorming weer een kans krijgen. Door de 
gemeenten, het Waterschap, de Provincie Limburg en de Kreis Heinsberg zijn al veel plannen 
gemaakt voor het natuurherstel, maar die zijn nog niet uitgevoerd.  
In het dal van de Roode Beek lopen nu al fietsroutes en paden. De fietsroutes zijn 
opgenomen in het grensoverschrijdende fietsknooppunten netwerk. Via dit netwerk is het 
voor inwoners van Sittard en Geleen eenvoudig om het Heidenatuurpark te bereiken; de 
afstand is ook niet groter dan 10 tot 15 km. Een doorgaande fietsroute vanuit het 
Heidenatuurpark tot aan de Maas is er nog niet maar is uit toeristisch oogpunt wenselijk.  
 
4.4.3 VERBINDING GELEENBEEK 
De gemeente Heerlen heeft een visie ontwikkeld voor de niet bebouwde gebieden tussen de 
Brunssummerheide en de Geleenbeek bij Kasteel Hoensbroek onder de naam Gebrooker Bos. 
Deze visie is met name gericht op transformatie mogelijkheden. Het Gebrooker Bos bestaat 
uit meer of minder groene gebieden ten zuidwesten van het Heidenatuurpark. Een van zones 
loopt vanaf het Geleenbeekdal langs Kasteel Hoensbroek, de Kaumerberg en de groeves van 
Beaujean (Noord en Zuid) naar de zuidkant van het Heidenatuurpark bij de Sibelcogroeve. 
Andere verbindingen zijn er vanaf het noorden van de Brunssummerheide langs het 
zogenaamde Patchwork noord met verschillende landschapselementen en de noordelijke 
groeve van Beaujean. Tenslotte is er een oude mijnspoorlijn die de haven van Nuth met het 
centrum van Brunssum verbond.  
 

 
Kaart 13. Gebrooker Bos, verbindingszone tussen Heidenatuurpark en Geleenbeekdal (bron: 
DLG 2012) 
 
Het Gebrooker Bos kan een belangrijk verlengstuk worden van het Heidenatuurpark. Met 
name voor fietsverbindingen is het interessant omdat er routes doorheen lopen die via het 
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Geleenbeekdal door lopen naar het bij recreanten populaire Heuvelland. De bestaande routes 
zijn nu nog lastig te volgen, met veel kruisingen. Door de aanleg van doorgaande 
fietsverbindingen kan dit verbeteren. 
 
4.4.4 OVERIGE VERBINDINGEN  
Naast deze belangrijke verbindingen kunnen er nog kleinere doorgaande verbindingen 
gerealiseerd worden naar de omgeving (zie kaart 7). Zo liggen er in het stedelijke gebied van 
Brunssum en Heerlen ook een aantal dalen die nu al vaak als groenstructuur zijn ontwikkeld. 
Versterking van deze structuren is mogelijk door bos en waterpartijen in deze zones te 
ontwikkelen. Ook liggen er groeves die volgens de principes van Verborgen Valleien kunnen 
worden heringericht.  
Een bijzondere situatie doet zich voor in de gemeente Landgraaf. In de wijkplannen voor 
Nieuwenhagen-Lichtenberg is een groene parkverbinding opgenomen tussen de 
Brunssummerheide en het park ’s Gravenrode. In de voorgestelde verbindingszone loopt nu 
al een route uit het fietsknooppunten netwerk. De parkzone komt pas beschikbaar als er een 
begin is gemaakt met de sloop van woningen die in het kader van de transformatie van 
Parkstad Limburg niet meer nodig zijn. Op welke termijn dit plaats zal vinden is nog niet 
helemaal duidelijk. Als deze parkzone een rol wil spelen in de externe verbindingen van het 
Heidenatuurpark zal de inrichting daar op afgestemd moeten zijn. 
 
4.4.5 PROJECTAGENDA EXTERNE VERBINDINGEN HEIDENATUURPARK 

• opstellen inrichtingsplan voor recreatieve voorzieningen in noordelijke verbinding 
Heidenatuurpark – Wormdal bij Geilenkirchen;  

• opstellen grensoverschrijdend inrichtingsplan voor ecologische en recreatieve 
voorzieningen in zuidelijke verbinding Heidenatuurpark – Wormdal bij Marienberg en 
Rimburg; 

• uitvoering herinrichtingsplannen Roode Beek en inpassing recreatieve routes in de 
verbinding Heidenatuurpark – Maasdal; 

• verkenning naar mogelijkheden die het Gebrooker Bos biedt voor de verbinding 
Heidenatuurpark - Geleenbeekdal 

• verkenning naar mogelijkheden die de groene parkverbinding in Landgraaf biedt voor 
de verbinding Heidenatuurpark – park ’s Gravenrode. 

 

4.5 INTEGREREN RANDZONES (4e ontwikkelingslijn) 

Direct grenzend aan het Heidenatuurpark liggen enkele kleinschalige gebieden, bossen en 
groevecomplexen. Deze gebieden bevatten nu al natuurwaarden en zijn ook voor de recreant 
interessant. Door een aantal kwaliteiten te vergroten kunnen ze uitgroeien tot een 
waardevolle randzone van het Heidenatuurpark. De totale oppervlakte van deze gebieden 
bedraagt ongeveer 1.000 ha, waardoor het Heidenatuurpark uiteindelijk kan uitgroeien tot 
een oppervlakte van ca. 3.500 ha. In kaart 15 is de ligging van deze zes gebieden 
weergegeven.  
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4.5.1 SCHINVELDSE ES 
De Schinveldse Es is een bijzonder gebied met tientallen kleine akkertjes en grasveldjes. Het 
is een oud landschap dat wordt doorsneden door een radiaal padenpatroon dat al uit de 
Middeleeuwen stamt. De oostelijke helft van het gebied maakt onderdeel uit van de EHS en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 14 Groene gebieden in de randzones die geïntegreerd kunnen worden 
 
maakt nu deel uit van een landinrichtingsproject waarbij eigendommen worden uitgeruild, 
zodat er een eenheid kan ontstaan en er kan worden aangesloten bij het natuurgebied 
Roode Beek/Rodebach.  
 
Het westelijke deel behoudt zijn agrarische functie. Het gevaar dreigt dat de 
landschappelijke kwaliteit van dit westelijke deel de komende decennia zal 
verminderen. Omdat de percelen door de kavelruil veel groter worden, verliest het gebied 
het kleinschalige karakter. Aan de andere kant zullen te kleine percelen niet rendabel 
gebruikt kunnen worden, zodat ze braak komen te liggen en verrommelen met lelijke 
hekken, paardenweitjes, bouwvallige schuurtjes etc. De ambitie zou moeten zijn om hier een 
waardevolle overgang te ontwikkelen waarin het kleinschalige karakter behouden blijft en de 
rand van het dorp geleidelijk overgaat in het half open buitengebied. Hier kan dan ook 
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ruimte zijn voor toeristische/recreatieve initiatieven. Het omvormen van het terrein van de 
zuiveringsinstallatie tot een visvijver met bezoekerscentrum is een goed voorbeeld van hoe 
deze randzone aan kwaliteit heeft kunnen winnen.  
 
4.5.2 TUSSENGEBIED LANDGRAAF-BRUNSSUMMERHEIDE 
Tussen de Brunssummerheide en Landgraaf bevindt zich een halfopen parklandschap met 
bossen en intensief gebruikt akkerland. Een deel van het gebied is bestemd als EHS en 
Natuurmonumenten bezit hier al enkele terreinen. Vanuit het zuiden en oosten zijn in het 
verleden enkele ruim opgezette villawijken in het gebied gebouwd. In het westen wordt het 
gebied begrensd door de Sibelcogroeve die ook nog enkele concessies heeft in dit 
tussengebied. De bossen in het gebied hebben natuurwaarden en het landschap is 
aantrekkelijk voor de recreant. Vanaf deze zijde is ook de Brunssummerheide te bereiken. 
Evenals bij Schinveld kan dit tussengebied zich ontwikkelen tot een mooie overgang tussen  
Landgraaf en de natuur van de Brunssummerheide. Hier kan zich een oostelijke secundaire 
entree naar de Brunssummerheide ontwikkelen, die vanaf de buitenring en de Parkway goed 
bereikbaar is. Indien mogelijk zou ontwikkeling van heideterreinen of schrale graslanden op 
de nu nog agrarische percelen wenselijk zijn, zodat er meteen vanaf de entree van het 
gebied hoge natuurkwaliteiten aanwezig zijn.  
 
4.5.3 GROEVECOMPLEXEN SIBELCO EN BEAUJEAN 
Ten zuiden van de Brunssummerheide bevindt zich een van de grootste groevecomplexen 
van Nederland. Door zandwinning is hier een gebied van meer dan 95 ha . Waar tot onder 
het grondwaterniveau is gewerkt bevinden zich grote waterplassen. De winning is nog volop 
in bedrijf en er wordt momenteel ook gegraven langs de grens van de Brunssummerheide en 
het tussengebied met Landgraaf. Ondanks de omvang is het terrein niet of nauwelijks 
bereikbaar voor publiek. Waar dicht bij het terrein gekomen kan worden zijn er hekken en 
hoge grondwallen die het zicht wegnemen. Een uitzondering is de nieuwe binnenring van 
Heerlen naar Landgraaf die een bijzondere inkijk in de groeve biedt. 
Door de gemeente Heerlen, Sibelco, Provincie en Natuurmonumenten is in het verleden al 
eens een plan gemaakt voor de herinrichting van het terrein. De daarin geplande 
woningbouw is inmiddels achterhaald; wel zijn er intensieve recreatieplannen in opgenomen. 
Het groevegebied kan zich echter, zelfs terwijl de productie nog actief is, ook ontwikkelen 
tot een andere bijzondere attractie binnen het Heidenatuurpark. Daarvoor is het nodig dat 
de principes van Verborgen Valleien zoveel mogelijk worden toegepast. De zichtbaarheid van 
de groeve zou sterk verbeterd kunnen worden, waardoor er een kijkje in de diepte kan 
ontstaan. Ook zouden delen van het gebied waar niet wordt gewerkt, toegankelijk kunnen 
worden gemaakt voor publiek.  
De hagelwitte stranden van de zandwinplassen zijn een recreatieve trekpleister van het 
eerste formaat. Naast recreatieve potentie hebben de ondiepere delen van deze plassen ook 
hoge potentie voor de natuur. Op de schrale zandige bodem, die zich op de flanken naar de 
Brunssummerheide bevinden, kunnen zich nieuwe glooiende heidevelden ontwikkelen. Het 
heideareaal kan zich daardoor uitbreiden wat de flora en fauna ten goede komt.  
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Zilverzandlagen Sibelco groeve 
 
4.5.4 ZILVERZANDGROEVE EN MIJNSTEENBERG  
Midden in het Heidenatuurpark ligt een diepe groeve (groeve Mourik) die nog actief in 
gebruik is. Zij grenst aan de mijnsteenberg van de voormalige mijn Prins Hendrik. Mijnsteen 
wordt gebruikt om de groeve aan te vullen. Voor dit groevecomplex en de omliggende 
terreinen, waar zich nog een groot aantal NAVO loodsen bevindt, zijn plannen in 
ontwikkeling voor een groot attractiepark, Nature Wonder World.  
De initiatiefnemers staan positief tegenover de ontwikkeling van het Heidenatuurpark omdat 
daarmee een groene achtertuin van het attractiepark wordt gerealiseerd. Omgekeerd kan 
ook het Heidenatuurpark profiteren omdat de naamsbekendheid van het gebied sterk zal 
worden vergroot. Naar verwachting zal de ontwikkeling van het gebied nog minstens 5 jaar 
op zich laten wachten. Ondertussen kan het gebied een grotere waarde krijgen voor het 
natuur- en landschapspark. Net als bij de Sibelcogroeve is het groeveterrein vrijwel 

 
Inkijk in de diepte van de groeve Mourik 
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onzichtbaar voor passanten en nergens toegankelijk. De bijzondere kenmerken van de 
bodemlagen kunnen hier veel meer in beeld worden gebracht door het zicht op de groeve te 
verbeteren met uitzichtpunten en door wandelroutes langs de groeve.  
 
4.5.5 GOLFBAAN 
Centraal in het Heidenatuurpark ligt een grote golfbaan. Het is een groen gebied dat goed 
past in de randzone van het Heidenatuurpark. Voor de golfers is het aantrekkelijk dat zij te 
midden van een natuurgebied hun sport kunnen bedrijven en voor de natuur is het 
golfterrein geen onneembare barrière. De holes strekken zich nu over drie deelgebieden uit, 
gescheiden door een deel van de Brunssummerheide en door een drukke verkeersweg, de 
verlengde Europaweg Noord, cq. de Rimburgerweg. Verkend zou kunnen worden of door het 
uitruilen van percelen de golfbaan meer een eenheid kan worden, waarmee dan tegelijkertijd 
de tussenzone tussen de Brunssummerheide en de Teverener Heide kan worden uitgebreid 
en versterkt. Belangrijk is dat ter hoogte van de parkeerplaatsen bij de golfbaan door de 
provincie een “knip” is voorzien in de Rimburgerweg. Deze knip heeft niet alleen een positief 
effect op de ecologische verbinding tussen Teverener Heide en de Brunssummerheide maar 
betekent ook een grotere samenhang tussen de drie deelgebieden van de golfbaan.  
 
4.5.6 SCHUTTERSPARK 
Ten oosten van Brunssum ligt het Schutterspark, een dicht bebost gebied met een vijver en 
een aantal recreatievoorzieningen. De Roode Beek loopt dwars door het Schutterspark en het 
park strekt zich als het ware uit over de beide flanken van het dal. Enkele jaren geleden is de 
Roode Beek over een traject van ca. 1 km gerenatureerd, waardoor de bedding veel 
natuurlijker is en er meer natuurlijke processen optreden. Het landschap rond de beek is er 
ook veel aantrekkelijker door geworden. In het park bevindt zich verder een bijzonder 
hoogveengebied, waarvan het water langzaam in de Roode Beek sijpelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerenatureerde Roode 
Beek in het Schutterspark 
 

Door zijn groene karakter, het mooie beekdal, de natuurwaarden en de recreatieve betekenis 
vormt het Schutterspark nu al een waardevol onderdeel in de randzone van het 
Heidenatuurpark. Verder herstel is mogelijk door ook het zuidelijke, grotendeels nog 



43	  

	  

overkluisde deel van de Roode Beek tot aan de bronnen op de Brunssummerheide te 
herstellen, wat de natuur ten goede komt en ook een nieuwe aantrekkelijke recreatieve 
verbinding mogelijk maakt. De aanleg van de buitenring op deze plaats biedt de 
mogelijkheid een brede onderdoorgang te realiseren, waar de beek en recreatieve routes 
doorheen lopen. 
Ook aan de noordzijde is een betere verbinding mogelijk met het Roode Beekgebied. 
 
4.5.7 PROJECTAGENDA INTEGREREN RANDZONES HEIDENATUURPARK 

• uitvoering landinrichtingsproject Schinveldse Es; 
• uitwerking van ontwikkelingsmogelijkheden voor de overgang tussen Schinveld en de 

Schinveldse Es; 
• uitwerking van ontwikkelingsmogelijkheden voor de overgang tussen Landgraaf en 

de Brunssummerheide; 
• vertaling principes Verborgen valleien naar groeves Sibelco en Beaujean; 
• verbeteren zichtmogelijkheden op de groeves in de randzone; 
• opzetten strategische alliantie (synergie) tussen Nature Wonder World en 

Heidenatuurpark; 
• verkenning naar mogelijkheden uitruil percelen Golfbaan en Brunssummerheide; 
• uitvoering plannen voor het ontkluisde deel van de Roode Beek tot een ecologische 

en recreatieve verbinding tussen het Schutterspark en de BRunssummerheide. 
 

4.6 VERSTERKEN TOERISTISCHE FUNCTIES (5e ontwikkelingslijn) 

Doelstelling van het project is om natuurontwikkeling en toerisme samen te laten gaan. Er 
moet een symbiose tussen beiden ontstaan, zonder onderlinge conflicten. Aangezien 
natuurontwikkeling voorop staat betekent dit automatisch dat het toeristisch product 
meestal kleinschalig zal zijn. Dit te meer omdat aan de Leisure Ring meerdere grootschalige 
toeristische projecten liggen en nog gaan komen.	  
Kleinschalige toeristische producten dragen echter het gevaar in zich dat het management 
niet professioneel genoeg is. En dat betekent weer dat de zo noodzakelijke economische 
impuls niet of onvoldoende tot stand komt. Vandaar dat de versterking van het toeristisch 
product tegen deze achtergrond zal moeten plaats vinden. 
	  
4.6.1 PROFESSIONALISEREN  
Het versterken van het ondernemerschap is in andere sectoren van de economie al jarenlang 
een verantwoordelijkheid van bv. de Kamer van Koophandel. In Zuid Limburg is enkele jaren 
de Toeristische Ontwikkelings Maatschappij actief geweest met het verlenen van kredieten 
voor toeristische initiatieven. Ondanks deze inspanningen is het toeristisch 
ondernemerschap in deze regio achter gebleven, zeker als het gaat om kleinschalige 
initiatieven. Er zijn verschillende manieren om het ondernemerschap te stimuleren. 
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VERGROTEN BASISKENNIS 
De toeristische ondernemers in het Heidenatuurpark moeten meer kennis ontwikkelen over 
het eigen product en de eigen markt. Voldoende zelfkennis moet aan de basis liggen van 
iedere ondernemer. Daar kan op de volgende manier vorm aan gegeven worden: 
• door de KvK en Syntens in Nederland en vergelijkbare instanties in Duitsland krijgen 

toeristische ondernemers les in praktische en direct toepasbare bedrijfskunde; 
• er wordt een mogelijkheid gecreëerd om marktkennis te vergroten door toeristische 

ondernemers kennis te laten nemen van elkaars product;  
• bij de KvK worden er middelen vrij gemaakt voor  het financieren van een pool met 

marketingexperts die gedurende een korte periode in concrete situaties gratis 
marketingondersteuning aan kleine toeristische ondernemers aanbieden. 

 
VERSTERKEN KENNISTRANSFER 

Het belang van kennisuitwisseling tussen toeristische ondernemers en de omgeving is groot. 
Dit geldt vooral voor de kleine en middelgrote bedrijven die meestal geen tijd en geld 
hebben voor R&D. Daardoor is het noodzakelijk dat deze kennis elders gehaald wordt. 
Enkele voorbeelden van mogelijke kennisuitwisseling zijn: 
• het op projectbasis gebruik maken van de kennis die bij het hoger en middelbaar 

beroeps onderwijs aanwezig is; 
• het structureel gebruik maken van stagiaires van deze onderwijsinstellingen; 
• het daarbij accent geven aan het vergroten van de kennis over digitaal toerisme en het 

gebruik van social media. 
 

STIMULEREN INNOVATIES 

De innovatiekracht van de ondernemers in het Heidenatuurpark moet en kan vergroot 
worden. Daarbij kan worden aangesloten bij twee regelingen die tot 2015 lopen. De eerste 
wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel en betreft inspiratiesessies, workshops en 
een voucherregeling, de tweede door de Provincie en is een tenderregeling 
vrijetijdseconomieën. 
Een omgeving met Nederlandse en Duitse ondernemers, overheden, intermediaire 
organisaties en vooral culturen is een complexe smeltkroes waar innovatie een vruchtbare 
voedingsbodem kan vinden. Naast het gebruik van de twee beschreven regelingen dienen 
zich de volgende mogelijkheden voor aan: 
• het periodiek voor de toeristische ondernemers organiseren van een “toerlab”, waar 

toeristische ondernemers samen nadenken over verfrissende, originele, smaakmakende 
producten en diensten voor het Heidenatuurpark; 

• het inzetten van een ‘dreamteam’ samen met innovatie experts en subsidiedeskundigen 
aan weerszijden van de grens, die gedurende een korte tijd ondernemers bijstaan in hun 
innovatietraject, van idee tot concept en product of dienst, met snelle en zichtbare 
resultaten; 

• het bekend maken van succesvolle en nieuwe innovaties, het informeren van 
ondernemers over succesvolle voorbeelden elders, waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van gemakkelijk toegankelijke informatiekanalen. 
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BARRIÈREVRIJHEID 
Het toerisme in het gebied kan verder versterkt worden door het concept van barrièrevrijheid 
in het Heidenatuurpark te introduceren, zowel voor mensen en minder validen. 
	  
	  
4.6.2 VERBETEREN BESTAANDE PRODUCTEN 
Bij het versterken van de toeristische functie gaat het niet alleen om het professionaliseren  
maar ook om het verbeteren en versterken van het bestaande product en het ontwikkelen 
van nieuwe producten die door bezoekers als logisch ervaren worden. Met name de 
bestaande producten zullen zich steeds moeten vernieuwen, om voldoende attractiekracht te 
kunnen blijven uitoefenen. Dit kan op verschillende manieren:   
  
AFZONDERLIJK PRODUCT 
Er is weinig bekend over de waardering van de bezoekers van de afzonderlijke toeristische 
producten. In het algemeen zullen zij deze beoordelen op beleving, prijs, bereikbaarheid, 
parkeren, schoon, veilig, smaak (horeca), originaliteit en kind vriendelijkheid. Dit betekent 
dat er een goede informatie uitwisseling tussen de individuele ondernemers moet zijn over 
waarom en op welke wijze zij hun product vernieuwen. Daar zal een mogelijkheid voor 
gecreëerd moeten worden. Dat kan informeel (jaarlijkse borrel met gastspreker) of meer 
formeel (thematische werkgroepen, ondernemersvereniging). 
Zaken waar bv. aandacht aan besteed kan worden zijn het aanpassen aan nieuwe 
consumenten eisen en trends, aanpassen aan wettelijke voorschriften, gebruik maken van 
digitale middelen, inspelen op specifieke doelgroepen, vergroten van de veiligheid,  
vergroten van de kwaliteit en het ontwikkelen van nieuwe incentives, zoals kortingen voor 
specifieke doelgroepen. 
Bij het verbeteren van het bestaand product zijn er enkele bijzondere onderdelen van 
belang. 
In de eerste plaats is dit het invoeren per bedrijf van tweetaligheid, zowel in de informatie 
voorziening als in de ontvangst structuur. Het personeel moet Duits en Nederlands spreken 
op het niveau dat door bezoekers verwacht kan worden.  
Ten tweede is extra accent nodig voor de bestaande bezoekerscentra. Deze moeten zich 
doorontwikkelen tot toegangspoorten.  
 
GEZAMENLIJK PRODUCT  
Er is in de huidige situatie geen of nauwelijks sprake van een gezamenlijk product. Ieder 
bedrijf gaat voor eigen succes. Uitgangspunt zou echter moeten zijn dat de bestaande 
producten een extra dimensie krijgen door ze onderling af te stemmen, door naar elkaar te 
verwijzen en door informatie over andere bedrijven beschikbaar te hebben en aan de 
bezoekers mee te kunnen geven. 
Op basis van de bestaande producten kunnen er ook arrangementen ontwikkeld worden, 
waardoor bezoekers producten gaan afnemen waar ze anders waarschijnlijk niet toe 
gekomen zouden zijn. 
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4.6.3 ONTWIKKELEN NIEUWE PRODUCTEN  
Het Heidenatuurpark kan versterkt worden met gebiedseigen nieuwe producten. Met 
gebiedseigen worden producten bedoeld die door hun functie en karakter niet alleen logisch 
in het park aanwezig zijn maar ook op  een logische locatie in het park liggen. 
 
ATTRACTIES 
In het tussengebied tussen de Brunssummerheide en Landgraaf kan een arboretum worden 
aangelegd met de meest belangrijke Europese boomsoorten (zie Floriade 2012). 
Bij Schinveld zou een paardenmuseum kunnen komen met alle Europese paardenrassen of 
met alle soorten pony’s van de wereld. Daar hoort dan een documentatiecentrum bij, 
demonstraties, huifkar tochten langs de paarden, een manege en kampeer mogelijkheden. 
Bij het bezoekerscentrum in Schinveld kan een zoetwatervisserij centrum komen, met vijvers 
en aquaria met alle inheemse vissoorten. 
Bij de Teverener Heide kan een heidetuin aangelegd worden met bezoekersinformatie en een 
kwekerij. 
Een andere attractie is de uitzichtheuvel in het Roode Beek/Rodebach gebied. Met de grond 
die vrijgekomen is bij de herinrichting van de Roode Beek is in het Schinveldse bos een hoge 
uitzichtheuvel gemaakt. De gemeente Onderbanken heeft een vergevorderd plan om op de 
heuvel een kunstwerk op te richten. Door de hoogte en de bijzondere locatie kan de heuvel 
als een interessante attractie gaan fungeren.  
Een andere attractie die op de heuvel kan worden aangelegd is een zandhelling, waar 
kinderen van af kunnen rennen en buitelen.  
Verder kunnen er uitzichttorens bij de toegangspoorten aangelegd worden, die steeds kleine 
bezoekersgroepen vanaf het hoogste punt met verrekijkers de vogels in het gebied kunnen 
laten waarnemen. 
 
TOEGANGSPOORTEN 
In de analyse is uitgebreid ingegaan op de kans maar ook op de noodzaak om 
toegangspoorten naar het park te realiseren. Indien bij de drie huidige hoofdtoegangen alle 
functies gerealiseerd worden die bij een toegangspoort horen, dan worden dit niet alleen 
attracties maar trekken zij ook bezoekers naar zich toe waardoor andere plaatsen minder 
belast worden. Voor toeristische ondernemers zijn er dan ook volop kansen aanwezig. 
Voorwaarde voor de nieuwe investeringen van ondernemers is wel dat de overheden een 
consequent beleid voeren ten aanzien van de ontwikkeling van het park. 
 
KERNEN EN DORPEN 
Met de ontwikkeling van het Heidenatuurpark zullen ook de diverse kernen een positieve 
ontwikkeling kunnen doormaken. Horeca en winkels zullen hiervan profiteren, vooral als zij 
zelf op het gebied van acties en arrangementen activiteiten ontwikkelen. Dit geldt in 
bijzondere mate voor Scherpenseel. Hier wordt niet gekozen voor een toegangspoort aan de 
rand van de Teverener Heide, maar voor het onderbrengen van de diverse functies van een 
toegangspoort in of aan de westrand van de kern. Ook het dorp Grothenrath wil zich graag 
ontwikkelen tot toegangspoort en wil zich in de toekomst ‘Heidedorp’ noemen.  
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4.6.4 OVERHEID 
De diverse bij het project betrokken overheden dienen nauw betrokken te zijn en 
engagement te tonen bij het versterken van de toeristische functie van het Heidenatuurpark. 
De infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte in en om het Heidenatuurpark dient 
door de overheden passend gemaakt te worden. 
Ook moeten de overheden het goede digitale voorbeeld geven aan de binnen het 
Heidenatuurpark samenwerkende ondernemers. In het algemeen moet digitale 
dienstverlening de norm zijn. Dus ook alle aanvraag- en mutatieformulieren voor alle 
ondernemerszaken en evenementenvergunningen moeten de gemeenten digitaal aanbieden.  
Het beleid van open data moet verder worden geïntroduceerd voor het toerisme in het 
Heidenatuurpark. Informatie uit databanken wordt hierdoor ter beschikking gesteld aan 
iedereen. Versterk innovatie, verminder de regelgeving. Vaak moeten ondernemers te veel 
regels en voorwaarden doorwerken voordat een initiatief op toeristisch gebied of een idee 
voor een evenement kan worden opgepakt. 
Tenslotte is voor nieuwe toeristische functies van belang dat er geen juridische 
belemmeringen zijn voor de realisatie. Uiteraard speelt hier de rechtsbescherming van de 
burger een rol. Maar in principe moeten alle gemeenten hun bestemmingsplannen 
aanpassen om nieuwe toeristische functies, passend in de visie, mogelijk te maken. Dit zou 
het volgende kunnen betekenen: 
• in alle bestaande niet in het landschap storende gebouwen mogen kleine hotels, 

pensions, B&B en kamperen bij de boer gerealiseerd worden; 
• dit geldt zowel voor de bebouwing in het park als in een straal van bv. 1 km daaromheen 
• uitbreiding van de bestaande bebouwing is toegestaan indien het geheel zowel vwb. 

functioneren als verschijningsvorm beter wordt; 
• voorwaarde daarbij is dat gelijktijdig een streekeigen beplanting gerealiseerd wordt; 
• bij de toegangspoorten worden ruime juridische mogelijkheden geschapen om de 

gewenste functies mogelijk te maken, met uitzondering van detailhandel die geen 
binding met het park en de daarvoor ontwikkelde visie heeft; 

• aan de westrand van Scherpenseel worden mogelijkheden geboden om nieuwe gebouwen 
te realiseren voor zover zij zich functioneel richten op het Heidenatuurpark; 

 
Daarnaast zullen de bestemmingsplannen voor het nieuwe Heidenatuurpark in alle 
gemeenten vwb. inhoud identiek moeten zijn. Het mag geen verschil maken in welke 
gemeente een ondernemer werkt of zich gaat vestigen. 
Ook zullen de bestemmingsplannen het mogelijk moeten maken dat de nieuwe visie voor de 
groeves gerealiseerd wordt, dat er geen vuilstorten meer zijn toegestaan en dat er zelfs 
nieuwe ontgrondingen mogelijk zijn indien dat voor de vormgeving van het nieuwe groeve 
concept gewenst is.   
 
4.6.5 PROJECTAGENDA VERSTERKEN TOERISTISCHE FUNCTIES HEIDENATUURPARK 
• opzetten scholingsprogramma voor toeristische ondernemers; 
• opzetten pool met experts die marketingondersteuning aan kleine toeristische 

ondernemers aanbieden; 
• kennisuitwisseling op het gebied van digitaal toerisme en gebruik van social media; 
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• vergroten innovatiekracht door stimuleren deelname aan inspiratiesessies, workshops en 
de tenderregeling vrijetijdseconomieën; 

• organiseren “toerlab” waar ondernemers samen nadenken over producten en diensten; 
• op- en inzetten van een ‘dreamteam’ dat ondernemers bijstaat in hun innovatietraject; 
• verkennen mogelijkheden verbetering bestaand product; 
• stimuleren volgen taallessen ter bevordering tweetaligheid; 
• onderlinge afstemming individuele producten tot een gezamenlijk product en 

arrangementen; 
• ontwikkeling gebiedseigen nieuwe ‘Heidenatuurparkproducten’ en attracties; 
• afronding uitzichtheuvel Schinveldse bos; 
• opwaarderen van 1 tot 2 entrees per natuurgebied tot toegangspoorten met voldoende 

voorzieningen; 
• uitvoeren herinrichting westelijke entree Brunssummerheide; 
• aanpassing bestemmingsplannen om nieuwe toeristische functies, passend in de visie, 

mogelijk te maken. 
 

4.7 VERBETEREN ONTSLUITING (6e ontwikkelingslijn) 

Bij het verbeteren van de ontsluiting gaat het, in tegenstelling tot de voorgaande 
ontwikkelingslijnen niet zozeer om fysieke maar meer om management maatregelen. In de 
analyse is al gesteld dat verkeer primair een management vraagstuk is. Na de aanleg van de 
buitenring zijn er geen grote fysieke ingrepen meer nodig. De aanleg van de verbindingsweg 
tussen Geilenkirchen en Abdissenbosch wordt voorlopig niet als een realiteit gezien. Het 
gaat dus na de aanleg van de buitenring om het strategisch management van de dan 
aanwezige infrastrucuur. Op deze management aspecten zal kort worden ingegaan, maar in 
principe is dit een taak van het toekomstig park management. 
 
De primaire ontsluiting van het Heidenatuurpark zal vanaf de buitenring via de Parkway 
verlopen. Het tracé van de Parkway loopt over bestaande wegen. Op kaart 16 is dit 
aangegeven. De hoofdbestemmingen die via de Parkway bereikt moeten worden zijn de 
toegangspoorten en de toeristische voorzieningen in de kernen en aan de rand van het 
Heidenatuurpark. Om dit goed te laten functioneren is een uniforme bewegwijzering met bv. 
iconen nodig. Maar ook alle andere informatiedragers, zoals websites, flyers, brochures etc. 
zullen uniform in hun informatie voorziening moeten zijn mbt. de aanrijroutes. De Parkway 
kan op deze manier de ruggengraat van de oriëntatie in het gebied zijn. Enerzijds moet hij 
zo dicht mogelijk langs het park lopen, anderzijds moet hij de bezoekers ook in contact 
brengen met de winkels en horeca bedrijven in de kernen. Uiteraard zal dit niet overal 
mogelijk zijn en zullen er, afhankelijk van de situatie, compromissen gesloten moeten 
worden.  
Naast de bewegwijzering naar de hoofdbestemmingen kan er, onder de icoon van het 
Heidenatuurpark, een secundaire bewegwijzering plaats vinden naar andere relevante 
toeristische en culturele bedrijven en instellingen. Omgekeerd zullen deze bedrijven en 
instellingen dan het logo moeten voeren van het Heidenatuurpark in alle informatie uitingen. 
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Verder is een uitdagende management opgave om de bezoekers per auto zo vlug mogelijk 
uit die auto te krijgen. Dit moment van uit de auto komen kan plaats vinden in de kernen of 
als laatste mogelijkheid bij de toegangspoorten. In de kernen kan dat het beste plaats 
vinden bij winkels en bij horeca bedrijven. Vooral aan de oostzijde van de Teverener Heide 
biedt dit interessante opties. In tegenstelling met de toegangspoorten aan Nederlandse zijde 
en bij Gangelt zou hier een meer diffuus patroon van de functies die bij een toegangspoort 
horen kunnen ontstaan. Dit betekent dat de kleine en middelgrote bedrijven daarop moeten 
inspelen bv. door de verhuur van fietsen, elektrische fietsen, bolderwagens, rolstoelen, 
kinderbuggies etc.  
 

 
Kaart 15. Infrastructuur in en om het Heidenatuurpark. In oranje is de Parkway aangegeven, 
die rondom het gehele park loopt. 
 
Bovenstaande betekent dat het aantal parkeerplaatsen bij een toegangspoort niet te ramen 
is. Het toekomstig park management zal daar een sturend beleid in moeten voeren. 
Mbt. de circle line is te overwegen om deze bussen te voorzien met de mogelijkheid om 
fietsen mee te nemen, net als in de Eifel. Ook de mogelijkheden die de Multibus (D) en de 
Belbus (NL) bieden zullen een plaats moeten krijgen in de informatievoorzieningen. 
De fiets-, wandel- en ruiterpaden laten zich op het niveau van een masterplan moeilijk 
plannen. Dat is een uitvoeringstaak voor het toekomstig park management. 
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Ten slotte is bij het verkeersmanagement van belang dat er uitgebreid gebruik gemaakt 
wordt van digitale mogelijkheden en dus ook van social media. Actuele informatie over het 
Heidenatuurpark en de routes in en naar het park moet via app’s aan de bezoeker door te  
geven zijn. Deze app’s kunnen flexibel, seizoensgebonden en doelgroep specifiek ingezet 
worden. Ook het management van bezoekersstromen is daardoor mogelijk.  
 
 
4.7.1 PROJECTAGENDA VERBETEREN ONTSLUITING HEIDENATUURPARK 

• verkenning naar ontwikkelmogelijkheden parkway via bestaande wegen rondom het 
Heidenatuurpark; 

• uniforme bewegwijzering ontwikkelen en toepassen voor de routing rondom en naar 
het Heidenatuurpark; 

• ontwikkeling Heidenatuurpark-app. 
• verkennen nieuwe openbaar vervoer mogelijkheden. 

 
 

5. SAMENVATTING 

De Brunssummerheide, de Teverener Heide en het Roode Beek/Rodebach gebied zijn drie 
natuurgebieden met veel kwaliteiten en deels zijn die van Europese betekenis. Hoewel ze in 
afstand dicht bij elkaar liggen, zijn ze onderling sterk verschillend. Beekdalen en een nat 
doorstroommoeras in het natuurgebied Roode Beek/Rodebach liggen op korte afstand van 
de droge heidevelden en bossen van de Brunssummerheide en de Teverener Heide. Ook in 
het management van de bezoekersstromen heeft elk gebied zijn eigen benadering. De 
Brunssummerheide kent grote aantallen bezoekers, is daarop ingesteld en kan deze ook 
goed “verwerken”. De Teverener Heide is weliswaar opengesteld maar door de aanwezige 
natuurwaarden is het streven daar om de bezoekersaantallen laag en de toegankelijkheid 
beperkt te houden. Het Roode Beek/Rodebach gebied neemt een tussenpositie in.  
Wat de drie natuurgebieden en hun directe omgeving bindt, is het grote aantal groeves. 
Sommige daarvan zijn nog operationeel, andere zijn of worden afgewerkt en krijgen een 
andere functie, bv. als stortplaats, landbouwgebied of aangeplant met bos. Het weer 
aanvullen en deels wegwerken van de afgravingen betekent het missen van een unieke kans 
om de natuurwaarden te vergroten en de identiteit van het Heidenatuurpark een nieuwe 
dimensie te geven. De opvatting dat groeves afbreuk doen aan het landschap is algemeen 
verspreid, maar in het Heidenatuurpark blijkt juist dat de groeves, wanneer de herinrichting 
anders wordt aangepakt, een unieke nieuwe identiteit aan het gebied kunnen geven.  
 
De omgeving van de drie natuurgebieden is ook zeer verschillend. Aan de Nederlandse zijde 
is die stedelijk en verdicht met enkele karakteristieke voormalige mijnkoloniën, aan de 
Duitse zijde is dit een licht glooiend, grootschalig agrarisch landschap.  
Bovendien is de omgeving sterk versnipperd en de wegenstructuur onoverzichtelijk, zodat 
de kwaliteiten die wel degelijk aanwezig zijn vrijwel onvindbaar zijn. Dat er geen sprake is 
van een sterk ontwikkelde toeristische bedrijvigheid is dan ook nauwelijks verrassend.  
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In het masterplan voor Heidenatuurpark is uiteengezet hoe de kwaliteiten van het gebied 
beter tot hun recht kunnen komen en beter beleefd kunnen worden door het publiek. Dit is 
mogelijk door de bestaande natuur te versterken, te verbinden en waar mogelijk verder uit te 
breiden. Een sleutelrol daarin spelen de groeves, waar spontane natuurontwikkeling mogelijk 
gemaakt moet worden door het toepassen van inrichtingsprincipes uit het concept 
Verborgen Valleien. De verbeterde identiteit van het gebied kan een economische impuls 
betekenen voor de regio door meer dagrecreatie en overnachtingen. Hiervoor is het nodig 
dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke en private partijen, zowel 
onderling als wederzijds, wordt verbeterd.  
De centrale thema’s van de visie zijn: ontsluiten, verbinden en versterken.  
Betere ontsluiting van de natuurgebieden is nodig omdat de toegankelijkheid te wensen over 
laat en de kennis over de natuurgebieden gering is. Zo blijven de unieke natuurgebieden 
voor de thuismarkt verborgen. Voorbeelden van het beter ontsluiten zijn: de buitenring, de 
Parkway, de toegangspoorten, de fiets- en wandelpaden en de circle line.  
Een belangrijke stap op weg naar het Heidenatuurpark is het fysiek verbinden van de drie 
natuurgebieden. Deze verbindingszones bestaan nu nog uit groeves, die na het aflopen van 
de concessie als interessant natuurgebied kunnen worden ingericht. Ook kunnen 
ecologische verbindingen gerealiseerd worden naar bestaande natuurgebieden in de dalen 
van Worm, Roode Beek en Geleenbeek. Deze verbindingen zijn dan tevens een interessante 
aanvulling op het wandel- en fietsroutenetwerk 
Alle inspanningen zijn tenslotte gericht op het versterken van de natuur en de economie, 
vooral van de kernen. Een en ander kan alleen in combinatie met een kwaliteitsverbetering 
van het product en bij de ondernemers mbt. marketing en promotie. Samenwerking tussen  
ondernemers en overheden  aan weerszijden van de grens is voor succes onontbeerlijk. 
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Bijlage A. SWOT ANALYSE  

	  
natuur en biodiversiteit 

sterk  Europese betekenis 
 grote biodiversiteit  
 ieder deelgebied met eigen identiteit 
 gevarieerde structuur  
 juridische bescherming  
 groot herstelvermogen natuur 
 uitgevoerde renaturering RB/RB 
 begrazing Hooglanders en schaapskuddes 
 interesse en inspanning overheden /VNM/Nabu 

zwak  doorsneden door wegen 
 barrières tussen natuurgebieden 
 “vindbaarheid” 
 soortenarme bossen 
 buiten natuurgebieden zeer arm 
 geïsoleerde natuur 
 uitwisseling tussen populaties van soorten 
 ontbreken sleutel-soorten (grote grazers) in delen gebied  
 afgewerkte groeves 
 afwerkplannen groeves 

kans  versterken, verbinden en uitbreiden 3 deelgebieden  
 nieuwe natuur middels transformaties groeves en storten 
 ander “beheer” afgewerkte groeves  
 spontane ontwikkeling stimuleren  
 integraal beheerplan met behoud identiteit drie deelgebieden  
 ruimte voor nieuwe soorten 
 ruimte voor uitbreiding areaal bestaande soorten 
 verbeteren uitwisseling door koppeling met Maas- en Wormdal 
 groene corridors agrarisch gebied 
 introduceren ontbrekende soorten 
 geïntegreerd management bezoekersstromen 
 kennisuitwisseling beheerders 

bedreiging  doorzetten huidige afwerkplannen en beheer groeves aan 
Nederlandse zijde 

 blijvend versnipperde aanpak (zowel lokaal als regionaal) 
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landschap en nederzettingspatroon 
sterk  veel intacte landschappen 

 eigen identiteit deelgebieden 
 omgeving met veel open ruimte (D) 
 groot verschil NL (stad) en D (agrarisch) 
 Duitse dorpen en steden 
 beeldverschillen door grens 
 historische symboliek grens 

zwak  verbindingszones tussen deelgebieden en Maas- en Wormdal 
 amorfe structuur in westelijk deel 
 ontbreken overgangen dorpen (D) 

kans  verbinden natuurgebieden 
 verbinden landschap met steden en dorpen 
 groeves als nieuw landschapselement ontwikkelen  
 benutten instrumentarium voor verbindende 

landschapselementen (singels, boomgaarden) 
bedreiging  weerstand landbouw tegen ontwikkeling hagen, singels e.d.  

 neiging tot herinrichting groeves alsof ze niet bestonden 
 
 

toerisme en recreatie 
sterk  drie natuurgebieden 

 glooiend landschap 
 product dagtochten(wandelen/fietsen) 
 product voor bezoekers(rust/fascinatie,avontuur/verrassing) 
 bezoekerscentra 
 fiets- en wandelpaden netwerk 
 attracties aan de Leisure Ring 
 grote thuismarkt(4 miljoen) 

zwak  concurrentie andere gebieden(o. a. Heuvelland) 
 grote differentiatie in aanbod 
 groot verschil in aanbod tussen D en NL 
 weinig ondernemerschap 
 te traditioneel aanbod 
 niet/onvoldoende benutten van documentatie over en weer 

kans  beter benutten thuismarkt 
 thematische groepsreizen 
 nieuwe visie voor groeves 
 realiseren toegangspoorten 
 meer en betere horecavoorzieningen 
 uitbreiden bestaande toeristische bedrijven 
 nieuwe toeristische bedrijven 
 realiseren Nature Wonder World 
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bedreiging  concurrentie andere gebieden 
 bestaande afwerkplannen groeves 
 ontbreken stuwende organisatie en manager 
 ontbreken extern herkenbare trekker(s) 

 
 

verkeer 
sterk  ontsluiting fietsers en wandelaars 

 onderdeel grensoverschrijdend fietsknooppuntennetwerk 
zwak  vindbaarheid per auto 

 ontbreken hoofdbestemming 
 internetinformatie 
 eenduidige bewegwijzering 
 onoverzichtelijk wegennet 
 toegangen aan oostzijde (D) 
 slecht openbaar busvervoer 
 heldere en eenduidige hoofdroutes fietsers en wandelaars (vrije 

fietspaden, zig-zag routes) 
kans  buitenring 

 Parkway 
 toegangspoorten als knooppunten met voorzieningen en 

bezoekerscentra 
 toegang vanaf Scherpenseel 
 busverbindingen met treinstations en kernen 
 bus circle line 
 fietsroutes langs pinpoints 
 vrije fietsroutes 
 eenduidige bewegwijzering 

bedreiging  sectorale verkeersoplossingen 
 onvindbaar gebied 
 chaotisch verkeer 
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Bijlage B. BARRIÈRES 

Door het verbinden van de drie natuurgebieden kan een nieuw en groter natuurpark 
ontstaan van 3.500 ha, dat door zijn omvang en natuurdifferentiatie een uitstraling kan 
krijgen tot ver buiten de regio. Om dat te realiseren zullen echter enkele barrières 
opgeheven of verzacht moeten worden.  
 
BARRIÈRE BRUNSSUMMERHEIDE-TEVERENER HEIDE  
De eerste barrière betreft het gebied tussen de Teverener Heide en de Brunssummerheide. 
De buitenring en de Europaweg Noord, cq. de Rimburgerweg lopen centraal door dit gebied.  
Aan de noordzijde van de Europaweg liggen: 
- een golfbaan (9 holes als onderdeel van een 27 holes golfbaan) 
- een afgewerkte vuilstort (Nazorg Limburg, 40 ha) 
- een asfaltmenginstallatie (Cemex Nederland, 2 ha) 

Ten zuiden liggen: 
- een golfbaan (6 holes als onderdeel van een 27 holes golfbaan) 
- een stortplaats en deponie (Attero, 35 ha) 
- een zand- en grindgroeve (De Groot, 9,2 ha) 
- een slibverwerkingsinstallatie (Waterschapsbedrijf Limburg) 
- een gasbetonfabriek (Ytong, 7,5 ha) 
- een groothandel in reinigingsmiddelen (SBL) 
- het bedrijventerrein Abdissenbosch 
- een niet afgewerkte oude stortplaats Nieuwenhagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart 16.  
Barrière tussen 
Teverener Heide en 
Brunssummerheide 
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Om een goede inschatting te maken van de toekomstperspectieven van deze bedrijven is een 
korte analyse opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Kamer van 
Koophandel en van de provincie. Er is nog geen direct contact geweest met de bedrijven. 
Gelet op de privacy van de bedrijven zijn de financiële gegevens, die overigens wel publiek 
toegankelijk zijn bij de Kamer van Koophandel, niet opgenomen.  
 
NAZORG LIMBURG 
Dit bedrijf is eigendom van Limburgse gemeenten. Het is opgericht om ook op langere 
termijn de gesloten en gesaneerde stortplaatsen in Limburg te beheren. Het vermogen, c. q. 
de reserves van deze onderneming zijn opgebouwd uit stortgelden. Er zijn geen 
geoormerkte budgetten voor deze stortplaats. Bespreekbaar moet kunnen zijn het beheer, 
kleine fysieke aanpassingen en een financiële participatie in de totale ontwikkeling van het 
Heidenatuurpark.  
 
CEMEX NEDERLAND 
Deze onderneming is eigendom van een Duitse holding en exploiteert hier een asfalt 
menginstallatie. Er vinden nog maar een beperkt aantal activiteiten plaats. Het zou goed zijn 
om met deze onderneming overleg te hebben over hun toekomstperspectief op deze locatie.  
 
ATTERO 
Het voormalige energiebedrijf Essent heeft haar milieu activiteiten ondergebracht bij Attero.  
Deze onderneming is eigendom van verschillende provincies en gemeenten en exploiteert, 
c.q. beheert stortplaatsen. Er gaan nagenoeg geen afvalstromen meer naar deze stortplaats. 
Het is weliswaar een moderne stortplaats met onderafdichting, drainage en een 
zuiveringsinstallatie voor perculaatwater, maar een rendabele exploitatie is waarschijnlijk 
niet mogelijk. De vergunning voor de stortplaats is voor onbepaalde tijd verleend en de 
vergunning voor de andere activiteiten loopt in 2016 af. Er is een budget beschikbaar als 
waarborg voor de bovenafdichting. Momenteel worden proeven gedaan om een biochemisch 
stabiel stortlichaam te realiseren en zo een effect te krijgen dat te zijner tijd het aanbrengen 
van een dure bovenafdichting niet meer noodzakelijk is. Attero lijkt een belangrijke 
sleutelpositie in te nemen omdat het bedrijf volledig in handen is van overheden, over 
voldoende middelen beschikt en er sprake is van afnemende commerciële belangen. Als 
eerste zou met dit bedrijf overleg gevoerd moeten worden over de participatie in het 
Heidenatuurpark.  
 
DE GROOT 
Dit bedrijf is een klein familiebedrijf dat in een groeve mioceen zand wint, oa. voor Ytong. In 
2012 is de ontgrondingvergunning verlengd tot 2022. Het huidige afwerkplan voorziet in 
natuur en een eventuele randweg. Het verdient aanbeveling met het bedrijf in overleg te 
treden over de toekomstperspectieven en het huidige afwerkplan. De uitdaging zou moeten 
zijn om samen met Nazorg Limburg, Attero en Ytong tot een geïntegreerde aanpak te komen 
om de visie voor het Heidenatuurpark op termijn te realiseren.  
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YTONG 
Ytong produceert cellenbeton producten. Voor de productie daarvan is het bedrijf 
afhankelijk van de winning van mioceen zand. Dit gebeurt uit een eigen groeve. Ytong heeft 
een vergunning tot 2014, waarna de groeve met afval mag worden gevuld. Het afwerkplan 
voorziet in extensieve recreatie. De eigenaar is een Duits-Luxemburgse holding. Op dit 
moment overlegt het bedrijf met de provincie over het verlengen van deze vergunning voor 
20 -25 jaar. De vraag van de bouw is sterk afgenomen. Ook de commerciële markt voor 
vuilstorten is sterk teruggelopen.  
 
BARRIÈRE ROODE BEEK/RODEBACH-TEVERENER HEIDE 
De tweede barrière ligt tussen het gebied Roode Beek/Rodebach en de Teverener Heide. Hier 
spelen twee majeure en autonome ontwikkelingen, de AWACS vliegbasis en de Mijnsteenberg 
Brunssum Oost.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart 17. Barrière 
tussen het Roode 
Beek/ Rodebach 
gebied en de 
Teverener Heide 
 
 
 
 

 
Op het in gebruik zijn van de AWACS-basis hebben de (Nederlandse en Duitse) gemeenten 
die deelnemen aan het Masterplan “Heidenaturpark” geen invloed. Het is echter niet 
ondenkbaar dat als gevolg van technologische, geo-politieke of andere exogene 
ontwikkelingen op enig moment wordt besloten de exploitatie van de basis te beëindigen. 
Ten aanzien van de acceptatie en de economische betekenis van de E3A-component van de 
NAVO op de militaire vliegbasis te Geilenkirchen zijn de politieke opvattingen in de steden 
en gemeenten die deelnemen aan het Masterplan Heidenaturpark nogal verschillend.   
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Echter, de gedeelde opvatting dat de militaire NAVO-vliegbasis Geilenkirchen op enig 
moment in de toekomst zal ophouden te bestaan, maakt dat het noodzakelijk en verstandig 
is dat de Nederlands-Duitse grensregio voorafgaand aan het moment dat dit scenario 
werkelijkheid wordt, beschikt over een gedeelde visie op een toekomstig ander gebruik van 
het gebied. Dat ander gebruik zou idealiter meteen moeten aansluiten op de functie van het 
omringende gebied, zoals omschreven in het Masterplan Heidenatuurpark. De te 
ontwikkelen visie moet tevens perspectief bieden op het stimuleren en realiseren van 
substantiële andere werkgelegenheid in de regio dan de huidige werkgelegenheid.  
Het past niet binnen de ontwikkeling van het Heidenatuurpark om na vertrek van de AWACS-
basis de locatie opnieuw een luchtvaartfunctie of een zware industriële functie toe te 
kennen. Indachtig de uitgangspunten van het Heidenaturpark is een ontwikkeling wenselijk 
die voldoet aan de criteria: geen lawaai, natuurversterkend en duurzaam.  
De participanten in het Masterplan beseffen dat het nu van belang is grensoverschrijdend de 
ontwikkeling van een perspectiefvolle toekomstvisie ter hand te gaan nemen. Bij het 
ontwikkelen van deze visie is het noodzakelijk dat de regio hogere overheden ervan 
overtuigt dat ook zij een rol hebben en verantwoordelijkheid moeten nemen bij het vinden 
van een nieuw perspectief voor de regio. 
 
De herstructurering en herontwikkeling van Brunssum Oost, mede in relatie tot de aanleg 
van de buitenring, de natuurcompensatie die daar verband mee houdt, het openleggen van 
de Roode Beek en de realisatie van Nature Wonder World is een separate ontwikkeling van de 
gemeente Brunssum, Parkstad Limburg, de provincie en private partijen. In dit traject zal ook 
een oplossing gevonden moeten worden voor enkele te verplaatsen steen producerende 
bedrijven, een vuilstort, een recycling bedrijf en de NAVO loodsen. Ook deze ontwikkeling 
zal in dit project niet aan de orde komen.  
Verder liggen in deze overgangszone nog enkele groeves. Daarvan is geen gedetailleerde 
analyse gemaakt gelet op de onzekerheden van bovengenoemde majeure ontwikkelingen. 
Als daar meer duidelijk over bestaat kan dit op dezelfde wijze plaats vinden als bij de 
barrière tussen de Teverener Heide en de Brunssummerheide.  
 
BARRIÈRES MET HEERLEN 
Naast bovenstaande mogelijkheden bestaat er ook nog de mogelijkheid om het 
Heidenatuurpark uit te breiden in de richting Niederbusch, Heerlen en Sittard.  
In relatie met groeve activiteiten is met name het gebied ten zuiden van de 
Brunssummerheide van belang.  
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Sibelcogroeve 
 
Barrières met Heerlen 
Het gaat dan om: 
-de groeve Sibelco (95 ha) 
-de groeve Heerenweg Oost en de groeve Heideveldweg (samen 30 ha) 
Ook voor deze groeves is een korte analyse opgesteld. 
 
SIBELCO 
De Sibelcogroeve (gemeente Heerlen) is onderdeel van Sibelco, een Belgische holding. 
Sibelco is een financieel sterke groep die in de Sibelcogroeve zilverzand wint. De 
ontgrondingvergunning loopt in 2020 af. De in eigendom zijnde aansluitende terreinen 
(gemeente Landgraaf) zijn buiten de vergunning gehouden. Het afwerkplan is samen met de 
provincie en de gemeente Heerlen opgesteld en voorziet in natuurontwikkeling. Er is door de 
firma's Sibelco en Beaujean i.s.m. de gemeente Heerlen en met medewerking van de 
provincie een masterplan opgesteld die op hoofdlijnen de contouren weergeeft van de 
eindafwerking van het totale zandgroevengebied (groeven Beaujean en Sibelco). Deze is in 
2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel wordt de haalbaarheid hier van 
onderzocht. Nagegaan moet worden in hoeverre de huidige plannen passen in de visie voor 
het Heidenatuurpark. Gelet op de omvang van de groeve is overleg met Sibelco gewenst 
inzake een participatie in het Heidenatuurpark.  
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BEAUJEAN 
De firma Beaujean (gemeente Heerlen) is een familiebedrijf dat zich richt op de 
zilverzandwinning aan de Heerenweg Oost en West en Vrieheide. De winning aan de 
Heideveldweg is afgerond en opgeleverd. De ontgrondingvergunning aan de Heerenweg 
Oost loopt in 2022 af en die aan de Heideveldweg in 2021. Het afwerkplan voorziet in een 
parkachtig complex met een waterpartij en natuurontwikkeling aan de randen. De randen 
aan de noordzijde zijn voorbestemd voor de ontwikkeling van een hoogwaardig woongebied. 
Het is de vraag of dit geëffectueerd zal worden, gelet op de actuele ontwikkelingen op de 
woningmarkt in Parkstad Limburg. Ook met de firma Beaujean zal overleg noodzakelijk zijn 
over participatie in het Heidenatuurpark.  
	  


