
GEBIEDSVISIE MIDDENTERRAS 
BEMELEN-MESCH 

i.s.m. 



INLEIDING 

• Overgang tussen Maasdal en plateauterras. 

• Uniek door kalksteen, vuursteen, 
natuurwaarden. 

• Oudste bewoningssporen van Nederland. 

 

• In het gebied spelen meerdere 
vraagstukken. 

 

• In samenhang komen tot meerwaarde voor 
Middenterras. 

• Daarom integrale gebiedsvisie. 

• Insteek past bij filosofie Cittaslow. 

 

 



OPBOUW GEBIEDSVISIE 

1. Inventariseren & afwegen:   
twee sporen 

 

 

2. Richting geven: de gebiedsvisie 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inspireren & verbinden: 
ontwikkelgebieden en –thema’s 

 



OPBOUW GEBIEDSVISIE 

1. Inventariseren & afwegen: 
twee sporen 

 

 

2. Richting geven: de gebiedsvisie 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inspireren & verbinden: 
ontwikkelgebieden en –thema’s 

 



RICHTINGGEVEND LANDSCHAPPELIJK KADER 

1. Beleid 

• Veel ligt al vast 

• Verwerving natuur is nagenoeg gereed 

• Gemeentelijke ambities uit LOP deels nog 
niet ingevuld 

• Gemeentelijke ambities uit toeristisch-
recreatieve visie deels nog niet ingevuld 

• Meekoppelkansen ambities gemeente 
Maastricht 

 

2. Landschappelijk kader 

• Helder landschappelijk raamwerk 

• Landschap met een verhaal 

• Leegstand en verrommeling landschap 
vormen aandachtspunt 

• Recreatief routenetwerk vormt kans en 
bedreiging 
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DOEN & OPSCHRIJVEN 

Participatie en activatie 

• Bestaande plannen en initiatieven 

• Overleg met (semi-)overheden (22 mei) 

• Gebiedssafari (5 juni) 

• 2 Inspiratiesessies (5 juni, 5 sept.) 

• Raadsinformatiesessie (27 juni) 
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• Poort van het Heuvelland 

• Groeve ‘t Rooth 

• Waardering voor kleinschalig landschap 

• Tegengaan verrommeling 

• Kansen voor nieuwe verdienmodellen in 
de landbouw 

• Tegen zonneweides en windmolens 

• Zorgvuldige weging sloop of 
herbestemming van leegstaande 
bebouwing 

• Zoneren en kwaliteit verblijfsrecreatie 

• Verkeersveiligheid en completeren 
routenetwerk 

• Vertel het verhaal van het landschap 
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BUITENGEWOON BEWOOND, BUITENGEWOON BENUT 

• De geologische grondslag bepalend voor 
samenhang in activiteiten mens en dier. 

• Zij hebben het Middenterras gevormd. 

• Ook toekomstige generaties zullen het 
Middenterras vormen. 

• Daarom behoud van het landschap door 
ontwikkeling. 

 

• Initiatieven en ontwikkelingen in samenhang bezien  

• Passend in verhaal van het Middenterras 

• Beeldkwaliteit en gebruikskwaliteit blijven in balans 

 

 



BUITENGEWOON BEWOOND, BUITENGEWOON BENUT 

Ruimtelijk kader Middenterras 

• Open agrarisch cultuurlandschap 

• Kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 

• Bos 

• Overgangszone  

• Poort van het Heuvelland 

• Het verhaal van het landschap 

 



BUITENGEWOON BEWOOND, BUITENGEWOON BENUT 

Zonering gebruiksfuncties 

• Natuur 

• Kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 

• Open agrarisch cultuurlandschap 

• Poort van het Heuvelland (‘stedelijke’ functies) 

• Concentratiegebied verblijfsrecreatie 

• Overgangszone 

• Beschermd dorpsgezicht 

• Rijksmonumenten 
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BUITENGEWOON BEWOOND, BUITENGEWOON BENUT 

Ontwikkelgebieden en –thema’s 

1. Poort van het Heuvelland 

2. Ecologische verbinding Natura2000-
gebieden 

3. Herontwikkeling groeve ‘t Rooth 

4. Recreatievallei Mescherhei – Libeek 

5. Natuurinclusieve landbouw - pilot 

6. Oogst van het Krijt 

7. Utilitair vs. Recreatief routenetwerk 

8. Locatie Kampweg 

9. Bezoekerscentrum Rijckholt 
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PLANNING MIDDENTERRAS BEMELEN-MESCH 

• 31 maart Collegebesluit eindconcept 
gebiedsvisie 

 

• Week 16-21 Gebiedsvisie ligt ter inzage 

 

• Week 24 Collegebesluit  

• Week 27 Behandeling in Raadscommissie 

• Week 29 Vaststelling in Raad 

 

 


