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Voorwoord 
 
Onze tijd is beperkt. Daarom zijn in de gebiedsvisie van 2006 
alleen de aandachtspunten en gebieden behandeld waar onze 
inzet toen het hardst nodig was. De laatste jaren is door onze 
inzet maar ook door die van andere partijen veel bereikt. 
Omdat er nog aandachtspunten zijn die in de vorige 
gebiedsvisie niet zijn meegenomen en er nieuwe zijn 
bijgekomen, is de laatste maanden hard gewerkt aan een 
nieuwe versie van onze gebiedsvisie voor de Groene Taille.  
Hierin besteden we aandacht aan wat er bereikt is, waar 
knelpunten blijven bestaan en waar onze aandachtspunten  
voor de komende tijd zullen liggen. 
 

 
Ook in deze nieuwe fase hebben we de medewerking nodig 
van veel partijen. We hopen dat zij zich samen met ons weer 
willen inzetten voor een betere leefkwaliteit in dit kostbare 
stukje Nederland, de Groene Taille. Met het gevaar niet 
compleet te zijn willen we een aantal partijen bij naam 
noemen: natuurlijk de gemeente en de provincie, maar ook 
Landschapspark Susteren (LPS), Gebiedsbureau Westelijke 
Mijnstreek, Waterschap Roer en Overmaas, Milieufederatie 
Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en 
Prorail.  
 
We roepen alle belanghebbenden opnieuw op samen met ons 
over deze gebiedsvisie te discussiëren en de genoemde 
doelstellingen om te zetten in concrete plannen. En door 
realisatie van deze plannen tot een verbetering van onze 
leefomgeving te komen. 
 
 
Groene Taille Comité 
   
Correspondentieadres: 
Oude Rijksweg Zuid 7a 
6114 RC Susteren 
www.groenetaille.nl 

Sinds de oprichting op 3 mei 2006 zet het Groene Taille 
Comité zich in voor behoud, verbetering en versterking van 
landschap, natuur en leefbaarheid in het smalste deel van 
Nederland: “de Groene Taille”. Het aandachtsgebied van het 
comité ligt binnen de gemeente Echt-Susteren en strekt 
zich uit van Nieuwstadt tot het recreatiegebied 
Hommelheide en van de Nederlandse/Duitse grens tot de 
Grensmaas. 
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1. Inleiding 

 
De Groene Taille, het smalste stukje Nederland, beslaat het 
grondgebied van de voormalige gemeente Susteren. Het 
gebied bestaat uit bebouwde kernen in een groene setting en 
heeft een belangrijke betekenis als uitloopgebied voor het 
naastgelegen stedelijk gebied.  
 
De behoefte aan infrastructuur heeft in het verleden diepe 
sporen door de Groene Taille getrokken en zal ook in de 
komende jaren een bedreiging vormen voor het gebied. Met 
name het Julianakanaal, de A2 en de spoorlijn Roermond-
Sittard hebben een grote impact gehad. Ook De 
ontwikkelingen in buurtgemeenten van Echt-Susteren (met 
name Sittard-Geleen) hebben grote invloed op de ruimtelijke 
inrichting van de Groene Taille gehad.  
 
Op niet al te lange termijn staat een aantal nieuwe projecten 
op het programma, zoals de verbreding van de A2, de 
uitbreiding van bedrijventerrein Holtum met Holtum noord 3 
en mogelijk de realisatie van windmolens. Hierin openbaart 
zich de druk op het gebied. De genoemde ontwikkelingen zijn 
van grote betekenis voor de ruimtelijke structuur van de 
Groene Taille. Helaas blijkt steeds dat dit soort ontwikkelingen 
onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en ook onvoldoende 
tegen elkaar en andere (lokale) functies worden afgewogen. 
Daarnaast worden compenserende maatregelen vaak per 
project bekeken in plaats van deze samen te voegen tot een 
hoogwaardiger compensatie. Deze ontwikkelingen gaan ten 
koste van de belangrijke dragers van het landschap: de 
grensmaas, de beekdalen en de bosgordel.  
Waar natuur en landschap te zeer onder druk komen te staan 
brokkelt de groene setting af. Waar het landschap te veel 
wordt aangetast gaan belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden 
zoals recreatie en toerisme verloren. Daarnaast komt het 
rustige, landelijke woonmilieu in de kernen ernstig onder druk 
te staan. 
 
Het Groene Taille Comité wil de Groene Taille voor 
instortingsgevaar behoeden. Inzet en een goed beleid van de 
gemeente en de provincie zijn hiervoor noodzakelijk.  
Het Groene Taille Comité roept het gemeentebestuur en de 
provincie dan ook op de ontwikkelingen die vanuit de 
landelijke overheid op ons afkomen in goede banen te leiden. 
En af te wegen tegen de andere belangen in het gebied. 
Daarnaast moeten ontwikkelingen die onafwendbaar zijn, 
zodanig worden ingepast dat geen verdere aantasting van de 
Groene Taille plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de 
ontwikkelingen die vanuit de gemeente en de provincie zelf 
worden geïnitieerd. Dit alles met respect voor de kwaliteit van 
het gebied:  

• de grensmaas 
• de beekdalen 
• de bosgordel 
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Drie natuurlijke systemen die, zowel op zichzelf als 
gezamenlijk, de wezenlijke elementen van het gebied vormen. 
Het zijn de duurzame dragers voor de toekomst en vormen 
samen een helder systeem, waarvan het beheer een 
belangrijke gemeentelijke taak is. De systemen hebben 
namelijk een grote betekenis als basis voor natuurontwikkeling 
en als drager van de ruimtelijke structuur van het gebied.  
 
Het Groene Taille Comité zou graag zien dat de gemeente en 
de provincie een duidelijke keuze maakt voor de versterking 
van deze systemen als dragers voor het gebied. Bij ruimtelijke 
keuzes binnen de gemeente moet het behoud van deze 
systemen even zwaar mee gaan wegen als alle andere 
aspecten. Vanuit het stedelijk gebied en bij de verschillende 
gemeentelijke, regionale of landelijke projecten zal daarom 
rekening moeten worden gehouden met de randvoorwaarden 
die voor de ontwikkeling van de dragers noodzakelijk en 
gewenst zijn. Deze randvoorwaarden zijn in de onderstaande 
doelstellingen omschreven. Daarnaast dienen de bestaande 
knelpunten te worden opgelost. 

Resultaten 
 
Om zijn doelstellingen op het gebied van natuur, landschap en 
leefbaarheid te realiseren heeft het Groene Taille Comité de 
publiciteit gezocht en overleg met politiek en organisaties 
gevoerd. En met succes! Initiatieven van het Groene Taille 
Comité maar ook van anderen, hebben geleid tot een mooiere 
Groene Taille, waar het prettiger wonen en werken is. Een 
overzicht van de resultaten.  
 
Bufferzones natuurgebieden: 
Het behoud en herstel van de buffergebieden van de bossen 
en de beken in de Groene Taille is belangrijk. Buffergebieden 
zijn van essentieel belang voor het behoud van het landschap 
én als voedselgebied voor de fauna. In overleg met de 
gemeente is gestart met het aanleggen van een bosgordel 
rond de nieuwe woonwijk de Mehre. De Mehre is te dicht op 
het natuurgebied ‘t Hout gebouwd waardoor de zuidkant van 
het gebied onder druk staat. De afspraak met de gemeente is 
om ten zuiden van de Rode Beek een houtsingel van diverse 
besdragende struiken, zoals lijsterbes, meidoorn en sleedoorn, 
aan te planten als natuurlijke buffer tussen de woonwijk en 
het natuurreservaat. 
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Hekwerk ProRail 
In overleg met Prorail is ruim 700 meter hekwerk langs het 
spoor in ‘t Hout verwijderd. Prorail had het hekwerk uit 
veiligheidsoverwegingen geplaatst. Met het gevolg dat een 
belangrijke migratieroute voor diersoorten als het ree was 
afgesloten. ProRail is van plan het resterende hekwerk te 
vervangen door een groen hek dat door de kleurkeuze minder 
aanwezig is in het landschap. 
 
 

 
 
 
Inpassing Rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Met het Waterschapsbedrijf is overeengekomen de zij de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Körbusch beter inpassen 
in het landschap. Inmiddels is de oostzijde van de 
rioolzuivering aangeplant met bomen en bosplantsoen. 
Daarnaast wordt onderzocht of door een andere verlichting de 
lichthinder kan worden teruggebracht.  
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Spoorwegovergang Neerveldsweg 
Prorail was van plan de overweg aan de Neerveldsweg op te 
heffen waardoor een belangrijke wandel- en fietsroute in ‘t 
Hout zou worden geblokkeerd. Door gezamenlijke acties van 
De Groene Sporenwolf en het Groene Taille Comité heeft de 
minister besloten de spoorwegovergang te voorzien van een 
AHOB installatie. Als alternatief voor wandelaars en fietsers 
was een fiets/ wandelpad gepland aan de oostzijde van het 
spoor, dwars door het leefgebied van de zeldzame 
kamsalamander. Door bezwaren van het comité kon de aanleg 
van het fietspad op het laatste moment worden voorkomen.  
 

 
 

 
Ballonvaart. 
Met de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart) is intensief overleg gevoerd over een zonering 
voor het landen van ballonnen in de nabijheid van 



 

 
 

 

9

bosgebieden. In de Groene Taille werd veelvuldig geland 
waardoor er veel verstoring was van landbouwdieren en in het 
wild levende dieren. Overleg met de KNVVL en publiciteit 
hebben ertoe geleid dat de ballonvaarders trachten onze 
bosgebieden bij het landen te ontzien. 
 

 
 
 
 
Uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur. 
De bosgebieden en de beekdalen in de Groene Taille liggen 
voor een belangrijk deel in de ecologische hoofdstructuur. Een 
belangrijk gebied ten noordoosten van het IJzerenbos was in 
het Provinciale Omgevingsplan aangewezen als verbindings-
zone tussen het IJzerenbos en Haeselaarsbroek. Het gebied is 
een belangrijk toekomstig nat-drasgebied voor talrijke 
diersoorten maar wordt intensief gebruikt door de landbouw. 
Overleg met de provincie heeft bijgedragen tot aanpassing van 
de status van het gebied waardoor aankoop als migratiezone 
mogelijk is. 
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Verdrogingonderzoek ‘t Hout. 
Door overleg met de provincie en het Waterschap Roer en 
Overmaas is het natuurgebied ‘t Hout onderdeel van een 
Gewest Grond en Oppervlaktewater Regiem (GGOR)-
onderzoek naar het tegengaan van verdroging. Verdroging is 
een groot probleem in ‘t Hout waardoor de kamsalamander 
dreigt te verdwijnen. In het onderzoeksrapport wordt 
voorgesteld om het peil in de Rode Beek met 40 cm te 
verhogen zodat in het oostelijk stroomgebied de verdroging 
wordt tegengegaan. Dit zal worden uitgevoerd bij de 
reconstructie van de beek door Waterschap Roer en 
Overmaas. 
 

 
 
 
Faunapassage onder spoor en Vloedgraaf 
De provincie en gemeente Echt-Susteren gaan akkoord met 
het realiseren van een faunaonderdoorgang gecombineerd met 
een voetgangersdoorgang onder het spoor en de Vloedgraag 
bij de Neerveldsweg in Nieuwstadt. 
Een belangrijke maatregel om migratie van dieren mogelijk te 
maken. Eind 2008 wordt gestart met de uitvoering. 
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Golfbaan Limbrichterbos. 
Grontmij wilde een grote golfbaan (Masterplan Lemborgh) 
realiseren in het buffergebied van het Limbrichterbos. Met als 
gevolg dat diersoorten door voedselgebrek zouden verdwijnen. 
Acties, publiciteit en druk op de politiek hebben er mede toe 
geleid dat de plannen voor de golfbaan in de ijskast zijn gezet. 
 

 
 
 
Hekwerk N297. 
De provincie was voornemens een reekerend raster te 
plaatsen langs de N297 naar Duitsland. Het raster zou een 
belangrijke migratieroute voor diersoorten blokkeren. Overleg 
met de provincie heeft geleid tot een ‘op maat constructie’ 
waardoor zowel de verkeersveiligheid als de migratie van 
diersoorten is gewaarborgd. 
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Provinciale werkgroep verkeersveiligheid en 
overstekende dieren. 
De Groene Taille kent vele knelpunten waar het gaat om 
migratie van dieren en verkeersveiligheid. Belangrijke oorzaak 
is de doorsnijding van natuurgebieden door wegen. 
In overleg met de provincie wordt een beleidswerkgroep 
opgestart die aanbevelingen gaat doen voor maatregelen op 
het gebied van verkeersveiligheid en migrerende dieren. 
 

 
 
 
Windmolens in de Groene Taille. 
Gemeente Sittard-Geleen en Nedcar hadden plannen voor 
windmolens aan de rand van de Groene Taille. Het comité 
heeft krachtig stelling genomen en overleg gevoerd met de 
gemeente Sittard-Geleen. Windmolens zouden het landschap 
ernstig aantasten. Het overleg heeft geleid tot een 
heroriëntatie op alternatieve energiebronnen. 
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Inpassing Holtum Noord 3 
De gemeente Sittard- Geleen heeft plannen om Holtum Noord 
3 te ontwikkelen. Wij hebben overleg om, voor zowel Holtum 
noord 2 als 3, te komen tot een goede inpassing van de 
industrieterreinen in het landschap. De gemeente heeft 
toegezegd bij de plannen rekening te houden met lichtoverlast 
en groene inpassing. 
 

 
 
  
Welstandcommissie voegt landschaparchitect toe. 
Overleg met de gemeente en welstandscommissie heeft er 
mede toe geleid dat een landschapsarchitect wordt 
toegevoegd aan de welstandscommissie voor de toetsing van 
welstandzaken in het buitengebied.  
 

 
 
 
Compensatie verbreding A2. 
Rijkswaterstaat wil de A2 verbreden. Deze ingreep zal ook in 
de Groene Taille impact hebben op het landschap. De 
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milieufederatie vertegenwoordigt de groene organisaties  in de 
‘Werkgroep verbreding A2’ en zet vooral in op compensatie in 
de vorm van verbindingszones. Zo heeft de milieufederatie op 
voordracht van het comité breed draagvlak verworven voor 
o.a een ecoduct bij de brug van Roosteren dat het Duits-
Nederlands achterland verbindt met de Grensmaas.  
 

 
 
 
Reconstructie oversteekplaatsen Rijksweg Zuid en 
Noord. 
In overleg met de Provincie zijn de gevaarlijke 
oversteekplaatsen voor met name de schooljeugd aan de 
Rijksweg Zuid en Noord aangepast. Ook dankzij de bijdrage 
van verschillende politieke partijen. 
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2. Gebiedsvisie 
 
Omdat de omstandigheden die van invloed zijn op de 
leefbaarheid verschillen van plaats tot plaats kunnen we met 
een gebiedsgerichte aanpak hier beter op inspelen. En is een 
betere afstemming mogelijk met de ontwikkelingen in de 
Groene Taille op sociaal en economisch gebied en op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. Hierbij zijn we uitgegaan 
van de gebiedsindeling in de structuurvisie van de voormalige 
gemeente Susteren.  
 
Structuurvisie Gemeente Echt-Susteren 
 
De gemeente Echt-Susteren is een groene plattelands-
gemeente bij uitstek. De gemeente kent een zeer uitgestrekt 
buitengebied met veel natuurgebieden met een hoge 
landschappelijke waarde. In een aantal gevallen zijn deze 
gebieden een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. 
Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door bebouwde 
kernen, industriegebieden en infrastructuur.  
  

 
 
De laatste jaren merken we echter dat de verscheidenheid van 
het landschap in Echt-Susteren langzaam verloren gaat. Langs 
de A2 en de spoorlijnen ontstaan aaneengesloten 
industrieparken, de infrastructuur wordt verbreed en 
bedrijventerreinen uitgebreid waardoor de gemeente steeds 
meer het groene karakter verliest. 
 

De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 
natuurgebieden in Nederland. Met een variatie van 
biotooptypen voor het behoud van planten en dieren. Het 
vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is 
de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de 
natuurwaarden in Nederland te stabiliseren. De 
ecologische hoofdstructuur is opgebouwd uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones. Kerngebieden zijn natuurterreinen, 
landgoederen, bossen, grote wateren en waardevolle 
agrarische cultuurlandschappen die minimaal 250 hectare 
groot zijn. Natuurontwikkelingsgebieden zijn 
gebieden met goede mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van natuurwaarden, van nationale en/of internationale 
betekenis. Verbindingszones zijn gebieden die kern- en 
natuurontwikkelingsgebieden als het ware aan elkaar 
knopen. Het doel is ook om deze structuur te laten 
aansluiten op ecologische verbindingszones in het 
buitenland. In dit kader is een ecoduct bij Roosteren 
belangwekkend. Een ecoduct bij Roosteren is belangrijk 
voor de beweging van dieren vanuit Duitsland richting 
België. 
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Een samenhangend beleid op het gebied van de ruimtelijke 
ordening en wat daarmee samenhangt kan als basis dienen 
voor het maken van duidelijke keuzes. Een structuurvisie als 
sturingsinstrument kan burgers, ambtenaren en overheid 
helderheid geven in de mogelijkheden die het gebied heeft en 
kan antwoord geven op vragen zoals;  

• Welke gebieden zijn bestemd voor wonen (ruimte voor 
ruimte), recreatie, natuur en landbouw?  

• Komt het accent bij woningbouw op uitbreiding of op 
inbreiding te liggen?  

• Hoe gaan wij om met agrarische bedrijven in het 
buitengebied en welke eisen worden gesteld aan 
inpassing in het landschap?  

• Welke landschapsgezichten worden beschermd en hoe 
wordt voorkomen dat kernen aan elkaar vastgroeien, 
waardoor het open landschap verdwijnt?  

• Hoe worden beleidsuitgangspunten van de provincie 
ingepast in het beleid van de gemeente als het gaat om 
de Ecologische hoofdstructuur, Provinciale Ontwik-
kelingsgebieden en Landbouwontwikkelingsgebieden? 

• Hoe gaat de gemeente invulling geven aan het 
Nationaal landschap, waar de Groene Taille ook deel 
van uitmaakt? 

 

Natuur / Landschap 
 
Zoals de naam al aangeeft, kenmerkend voor de Groene Taille 
is het groen van landbouw en natuur. De dorpen zijn één met 
het landschap en hebben een schaal die er bij past. Het 
grondgebruik in de Groene Taille draagt bij aan het groene 
karakter van de omgeving. 
Dit grondgebruik heeft drie functies: 
• Natuur en ecologie. De natuur in de Groene Taille maakt 

deel uit van natuurgebieden die de gemeentegrens 
overschrijden en onderdeel uitmaken van de ecologische 
hoofdstructuur 

• Landbouw en recreatie (wandelen, fietsen) 
• Op kleine schaal wonen en plaatselijke bedrijvigheid 
 
Onze doelstellingen: 
- Te komen tot een balans in het grondgebruik voor de 

functies natuur en ecologie, landbouw, bedrijvigheid en 
wonen 
 

- De landschappelijke en natuurwaarden te versterken en de 
betekenis hiervan, zoals recreatie en toerisme, voor de 
gemeente Echt-Susteren te vergroten 

 
Dit willen we bereiken door in te spelen op bestaande 
ontwikkelingen, zoals het Grensmaasplan, het natuurlijk 
functioneren van de beekdalsystemen en de 
landschapsecologische waarden van de bossen en hun 
buffergebieden  
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Groene verbindingszones 
De functie van de groene verbindingszones zijn: 
• Ecologische verbindingszone tussen landschappelijke 

waardevolle gedeelten van het buitengebied 
• Uitloopgebied van het dorp voor recreatie en sport 
Deze mix van ecologie en uitloopgebied is niet strijdig met 
elkaar en kan elkaar zelfs versterken. 

 
Natuurgebieden 
De Groene Taille kent enkele belangrijke natuurgebieden. Het  
IJzerenbos, ‘t Hout, Limbrichterbos, delen van het Körbusch en 
het Taterbos. Deze gebieden of delen daarvan vallen onder de 
ecologische hoofdstructuur. De overheid heeft financiële 
middelen vrijgemaakt om jaarlijks een uitbreiding van de 
ecologische hoofdstructuur te realiseren door aankoop en 
beheer van (landbouw)gronden. Belangrijke deelnemers in de 
Groene Taille zijn Natuurmonumenten (IJzerenbos, ‘t Hout, ’t 
Körbusch en Limbrichterbos), Waterschap Roer en Overmaas 
(Vloedgraaf, Geleenbeek, Rode beek en Middelsgraaf) en 
particulieren zoals boeren en landeigenaren. Voor particulier 
initiatief geeft de overheid subsidies. Belangrijk in dit verband 
is ook dat de Groene Taille de enige plek is met de 
mogelijkheid voor een ecologische verbinding van het 
Nederlands- Duits achterland met de Grensmaas. De 
beekdalen en de bossen zijn hiervoor essentieel. Vanuit 
ecologisch oogpunt is de samenhang en het aaneenschakelen 
van de natuurgebieden van groot belang. Maar het aanleggen 
van verbindingszones is lastig in de Groene Taille: wegen, 
spoorlijnen en waterwegen doorsnijden de natuurgebieden. 
Vooral de provinciale wegen, waar vaak met hoge snelheid 
wordt gereden, vormen een hindernis voor dieren die van het 
ene naar het andere gebied willen. Ook woningbouw en de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen staan het verbinden van 
natuurgebieden in de weg. 
 
De natuurgebieden in de Groene Taille bieden in potentie veel 
mogelijkheden voor nieuwe diersoorten. Maar door de huidige 
versnippering van de gebieden en de monoculturen in de 
landbouw, kunnen er zich maar weinig nieuwe diersoorten 
vestigen. Voor wilde zwijnen is het gebied wel geschikt maar 
zij worden geweerd. Omdat de overheid wildschade in de 
landbouw wil voorkomen.  
Daarom zijn ecoducten en verbredingen van bestaande 
bruggen over beken noodzakelijk. Alleen zo kunnen 
natuurgebieden met elkaar worden verbonden. De bedoeling is 
om de gebieden, ’t Limbrichterbos, ‘t IJzerenbos, ‘t Hout, ‘t 
Körbusch en de Doort met elkaar en met de Grensmaas te 
verbinden. De hoop is dat de Grensmaas straks als Nationaal 
Park wordt aangewezen. De Groene Taille is hier onlosmakelijk 
mee verbonden.   
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Lichthinder 

Gekoppeld aan de oerkwaliteiten van het landschap betekent 
duisternis het letterlijke donker, zonder het gebruik van 
kunstlicht. Dit komt in ons land bijna niet meer voor. Wel 
neemt de aandacht voor het belang van duisternis voor natuur 
en de mens toe. Ons bioritme en dat van dieren is namelijk 
gebaseerd op het nachtelijk duister. De last die de mens en de 
natuur ervaren door het te veel aan kunstlicht wordt 
lichthinder genoemd. 
 
Er zijn verschillende vormen van lichthinder:  

• Skyglow (of sky glow) is het verschijnsel waarbij licht 
wordt weerkaatst op stofdeeltjes en waterdamp in de 
lucht, het gevolg hiervan is dat er een soort oranje 
lichtkoepel zichtbaar wordt en er weinig tot geen 
sterren meer zichtbaar zijn. Dit fenomeen komt 
hoofdzakelijk voor in grootsteden en gebieden met 
glastuinbouw. Maar is inmiddels ook in de gemeente 
Echt-Susteren waarneembaar.  

• Met trespass wordt ongewenste verlichting bedoeld. Dit 
is de verlichting die buiten het te belichten domein 
doordringt en zo omliggende bewoners hindert. Het 
bekendste voorbeelden zijn de straatverlichting, 
tuinverlichting en kassen.  

• Glare of verblinding komt vooral voor in het 
wegverkeer, het is een te hevige verlichting die voor 
mensen en dieren verblindend werkt en de kans op 
verkeersongevallen sterk vergroot.  

 
Tegen veel vormen van lichthinder valt gelukkig met 
eenvoudige middelen veel te doen: 

• De schijnwerpers van de reclamemasten gedurende de 
nachtelijke uren doven. 

• De verlichting van bedrijventerreinen kan grotendeels 
vervangen worden door groene LED-lampen. Deze 
lampen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen 
en verlichten alleen de objecten waar het om te doen 
is. De lampen zijn bovendien veel zuiniger en goed voor 
de nachtelijke natuur. 

• Het verminderen van de hoeveelheid straatverlichting, 
maar ook het selectief omgaan met het tijdstip waarop 
deze aan moet zijn.  

 
 

Verrommeling in de groene taille. 
Bedrijventerreinen als Holtum Noord 2, het toekomstige 
Holtum Noord 3 en het bedrijventerrein Dieteren langs de 
Rode Beek zijn beeldbepalend in het omringende landschap. 
Doordat de terreinen niet goed zijn ingepast, domineren zij het 
omliggende landschap. Dit geeft een verrommeld beeld. 
Inpassing van deze terreinen bepaalt het aanzien van de 
Groene Taille. Ingezet moet worden op het alsnog in het groen 
verpakken van deze terreinen om zo de Groene Taille 
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aantrekkelijk te houden voor recreanten die willen genieten 
van het landschap. En om verdere aantasting van de groene 
uitloopgebieden te voorkomen. 
 
Windmolens 
Het plaatsen van windmolens blijft altijd een punt van 
discussie. Als Groene Taille Comité zijn we voorstander van 
schone energie. Het belang van CO2 reductie en het stoppen 
van de klimaatveranderingen vinden wij van groot belang. 
Daarom is het belangrijk te zoeken naar alternatieven voor de 
huidige milieubelastende manier van stroomopwekking. Echter 
is de Groene Taille nu nog een groene buffer tussen de 
stedelijke agglomeraties. Een buffer die met name 
aantrekkelijk is door het uitgestrekte groene landschap met 
een grotendeels vrije horizon. Deze horizon dreigt door 
windmolens ernstig te worden vervuild. Plannen voor het 
inrichten van een windmolenpark op industrieterrein Holtum 
Noord 3 en het plaatsen van windmolens op het NedCar-
terrein, zijn aanleiding genoeg om samen eens goed na te 
denken over alternatieve energieopwekking.  
 

 
 

Hierbij moet goed gekeken worden naar  de milieuwinst in de 
totale levenscyclus van een windmolen, het rendement van 
windmolens in binnenland en de negatieve effecten die 
optreden. Misschien wordt te snel aan windmolens gedacht 
omdat deze zichtbaar zijn en dus als profilering dienen om als 
gemeente te laten zien dat er iets aan groene energie wordt 
gedaan. Terwijl er wellicht geschiktere (minder zichtbare) 
vormen van schone energie zijn dan windmolens.  
 
Reclamemasten 
Reclamemasten langs de A2 verlichten gedurende de nacht 
grote delen van het omliggend gebied. En zij bederven het 
open Maaslandschap tot kilometers in de omtrek. 
Reclamemasten doen afbreuk aan het groene karakter van de 
Groene Taille en de mogelijkheden van de streek op het 
gebied van recreatie en toerisme. Het maatschappelijk belang 
van reclamemasten voor de Groene Taille is bovendien nihil.  
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Water 
 
Grensmaas 
Voor het gebied tussen het kanaal en de Maas sluiten we ons 
aan bij de plannen voor de Grensmaas. Door de Grensmaas 
goed toegankelijk te maken voor mens en dier kan de 
gemeente bijdragen aan de waarde van dit gebied. Maar ook 
de aanleg van recreatieve voorzieningen (fiets- en 
wandelroutes) en de opzet van een bezoekers- en 
informatiecentrum. 
 
Beekdalen 
Door integrale natuurontwikkeling in de beekdalen 
(Vloedgraaf, Middelsgraaf, Rode beek en Geleenbeek) kan in 
één keer het oude bekensysteem worden hersteld. Hierbij 
sluiten we aan bij plannen van het Waterschap Roer en 
Overmaas om de beken weer een natuurlijk verloop te geven. 
Het is dé manier om de aanwezigheid van de Maas en het 
totale watersysteem zichtbaar te maken. Bovendien hebben de 
beekdalen een belangrijke functie als ecologische 
verbindingszone. Beken vormen een natuurlijke weg 
waarlangs diersoorten zich verplaatsen naar andere gebieden. 
Het is daarom dat het Groene Taille Comité er altijd voor heeft 
gepleit om hier, op het kruispunt waar deze beken 
samenkomen, een verbinding te maken met de Grensmaas.  
 

 
 

Wonen en leefbaarheid 
 
Het hoofddoel is te komen tot een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving. Het wonen in de Groene Taille is gecentreerd in 
de kernen Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren met als 
zwaartepunt Susteren. Bij nieuwbouwprojecten is het 
belangrijk om zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte. 
In woongebieden kan kleinschalige bedrijvigheid met beperkte 
milieubelasting plaatsvinden of bedrijvigheid die van belang is 
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voor de mensen die er wonen, zoals winkels en andere 
voorzieningen. Onze doelstellingen per kern: 

 
Susteren 
- Vergroten van de samenhang in de kern 
- Betere binding en verbinding met Heide 
- Betere binding en verbinding tussen het oostelijk 

aangrenzende gebied en het dorp 
- Verbeteren van de uitstraling:  

o Oude Rijksweg Noord 
o Oude Rijksweg Zuid  
o het centrum van Susteren 
o N295/Meijenpasweg en Maaseikerweg)  
o entree Dieteren  
o industrieterrein Dieterderweg 

 
Nieuwstadt 
- Verbeteren van de hoofdtoegang 
- Toekomstige ontwikkelingen goed laten aansluiten op 

dorpshart 
- Verbeteren van het uitzicht op de oostelijke dorpsrand en 

de verwevenheid van het dorp met het aangrenzende 
landschap 

- Betere binding en verbinding tussen het oostelijke 
dorpsdeel en het centrum 

- Verbeteren van het uitzicht richting Nedcar 
- Verbetering van het uitzicht richting Industriepark noord 
- Veiliger verkeersroutes voor de schoolgaande jeugd naar 

Sittard. 
 
Dieteren 
- Betere toegang tot het dorp 
- Verbeteren van de dorpsranden 
- Opvang gevolgen van de vergrijzing. 
 
Roosteren 
- Herstel van de zuidelijke dorpsrand 
- Betere verbinding van het zuidelijk aangrenzende 

landschap met de buurten Ter Borch en Schettereind 
- Herstel van de open ligging van Roosteren 
- De vrije ligging van Oevereind en de samenhang van de 

noordelijke dorpsrand dienen zo weinig mogelijk te worden 
verstoord. 

 

Zwerfvuil 
Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op 
straat, in de berm, langs de Maas of bijvoorbeeld in 
natuurgebieden. Zwerfafval is afval dat door mensen bewust 
of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die 
daar niet voor bestemd zijn. Het bestaat in de Groene Taille 
voornamelijk uit gedumpte vuilniszakken, bouwpuin en 
tuinafval. Maar ook verpakkingsmateriaal van consumpties: 
blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook 
sigarettenpeuken, kauwgomresten, kranten, folders en tissues 
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slingeren vaak op straat, in bossen of langs de weg rond.  
Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu 
verdwijnt. Daarnaast eregeren burgers zich vaak aan 
zwerfafval. Zwerfafval draagt bij aan de verloedering en 
vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Ook 
is voor toeristische centra zoals de Groene Taille een schone 
omgeving van groot belang. Het voorkomen van zwerfafval en 
het opruimen ervan is dus van groot belang. Ook al brengt dit 
hoge kosten met zich mee.. 

 

Op de website www.nederlandschoon.nl is te vinden hoe de 
gemeente het zwerfvuilprobleem zou kunnen aanpakken. 
Onder andere door samenwerking met burgers, communicatie 
en handhaving. Ook een onderzoek naar het verband tussen 
het afvalbeleid van de gemeente (Diftarsysteem, de beprijzing 
en bereikbaarheid van het milieupark) en het illegaal dumpen 
van afval kan tot nieuwe inzichten leiden. 
 
Graffiti 
Het bekladden van muren en infrastructuur met teksten en 
leuzen staat bij veel inwoners hoog in de top 10 van bronnen 
van ergernis, net als zwerfafval. Zelfs in een 
plattelandsgemeente als Echt-Susteren. Tegelijkertijd is graffiti 
als kunstvorm niet meer weg te denken uit de samenleving.  
Door het plaatsen van graffitiwanden of het aanwijzen van 
enkele plaatsen waar graffiti is toegestaan, krijgen de 
graffitibeoefenaars de mogelijkheid hun creativiteit te uiten. 
Want beleid op het gebied van graffiti richt zich vrijwel altijd 
op ‘antigraffiti’. De illegale sfeer die om graffiti heen hangt lijkt 
dit automatisch met zich mee te brengen. Verschillende 
vormen van graffiti worden zo echter over één kam geschoren 
en de culturele waarde die bepaalde vormen van graffiti 
hebben wordt hiermee ontkend.  
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Een goede aanpak van de echte overlast is daarnaast hard 
nodig. Het gericht opsporen van daders en het verhalen van 
de schade is daarbij het meest gewenste resultaat, maar blijkt 
in de praktijk van andere gemeenten niet altijd tot de 
gewenste resultaten te leiden. 
Periodieke, snelle verwijdering (lik op stuk) werkt aantoonbaar 
ontmoedigend. De gemeente zou daarom in overleg kunnen 
treden met partijen die eigenaar zijn van objecten in de 
openbare ruimte die vaak beklad worden. Met als doel het 
maken van afspraken over de verwijdering van graffiti op deze 
objecten en de financiering daarvan. 

Bedrijvigheid 
 
De lokale economie in de Groene Taille bestaat voornamelijk 
uit:  

• Bedrijvigheid (in de kernen en op de bedrijven-
terreinen) 

• De detailhandel in de kernen 
• De agrarische sector 

Voor bedrijvigheid heeft de Groene Taille alleen een lokale 
functie, wat in de toekomst ook zo moet blijven. Hinderlijke 
bedrijven in of bij de woongebieden kunnen beter naar één 
van de bedrijventerreinen worden verplaatst. De 
ontwikkelingskansen voor de detailhandel zijn beperkt. Dit 
vanwege de nabijheid van steden als Sittard-Geleen, Maaseik 
en Roermond. In het dorp Susteren zijn nog wel 
uitbreidingsmogelijkheden.  
 
Onze doelstelling is de recreatieve/toeristische sector te 
versterken en hierdoor een bijdrage te leveren aan de lokale 
economie. Meer toeristen en recreanten zorgen er immers 
voor dat de plaatselijke winkels en andere voorzieningen in 
stand blijven. Door goed beleid op het gebied van recreatie en 
toerisme en het behoud en verbetering van de 
landschappelijke waarden zal deze sector voor de Groene 
Taille steeds belangrijker worden. 
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Bedrijventerreinen 
Deze gebieden zijn bestemd voor het bedrijfsleven in de 
Groene Taille. Maar uitdrukkelijk niet voor zware industrie. De 
bedrijfsterreinen zijn soms gecombineerd met 
(bedrijfs)woningen. De bedrijvigheid vindt voornamelijk 
overdag en ’s avonds plaats. Door naast gebouwen en 
parkeerterreinen ook hier en daar ruimte voor groen te 
reserveren, verbetert de uitstraling van de bedrijventerreinen 
en worden ze aantrekkelijker voor ondernemers. Ook gezien 
het belang van recreatie en toerisme voor de Groene Taille, 
verdient de inpassing van de bedrijventerreinen in het 
landschap extra aandacht. Dit geldt niet alleen voor 
bedrijventerreinen in de Groene Taille, maar zeker ook voor 
nabijgelegen terreinen, zoals Holtum Noord II en III. 
 

 
 

Infrastructuur 
 
De Groene Taille is niet alleen groen, maar ook letterlijk 
Nederland op z’n smalst. Hierdoor is een bundeling ontstaan 
van de Nederlandse infrastructuur: het Julianakanaal, de A2, 
de provinciale wegen (N295 en N296), de spoorlijn Roermond 
– Sittard en de technische voorzieningen zoals pijpleidingen en 
hoogspanningskabels. 
De infrastructuur is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd 
(Operatie Bottleneck). En er zijn plannen voor een ingrijpende 
uitbreiding van de A2: verbreding 2x2 naar 2x3 of zelfs 2x4 
rijstroken. Binnen de Groene Taille geeft dit vooral problemen 
op de plek waar de A2 ingeklemd zit tussen het dorpje Oud 
Roosteren en het Julianakanaal. Verder is ook nu al is sprake 
van geluidshinder van de A2 voor Baakhoven en Oud 
Roosteren. 
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Onze doelstelling: 

• Zo min mogelijk overlast van de verbreding van de A2 
voor de kernen Roosteren, Oud Roosteren, Dieteren en 
Baakhoven.  

• Instandhouding van de leefbaarheid en bereikbaarheid 
van deze kernen en waar mogelijk verbetering. 

• Een goede landschappelijke inpassing, waarbij de 
landschappelijke kwaliteiten van de beekdalen niet 
verder versnipperd worden. 

 
Spoorlijnen 
Het dorp Susteren is aangesloten op het landelijke 
spoorwegnet. Het rangeerterrein aan de oostzijde van het dorp 
wordt sinds de sluiting van de mijnen niet meer gebruikt. De 
spoorlijn en het rangeerterrein vormen een barrière tussen 
Susteren en Heide/Hommelheide. De Julianatunnel is vrijwel 
de enige verbinding. De lengte en de vorm van deze tunnel 
belemmeren de contacten tussen de dorpsdelen. 
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Onze doelstelling: 
De toegang over en onder het spoor voor vooral het langzame 
verkeer te verbeteren. 
  
Openbaar vervoer 
Een aantal belangrijke woongebieden beschikken niet over 
openbaar vervoer. Er is zelfs geen busverbinding tussen de 
woonkernen Echt en Susteren. De afstemming van de 
dienstregeling van de busmaatschappij op die van de NS laat  
te wensen over.  
 
Onze doelstelling: 
Zorgen voor een optimaal openbaar busvervoersysteem met 
een betere afstemming op het treinverkeer. Ook de frequentie 
van de busverbinding en de beschikbaarheid van halteplaatsen 
moet beter. 
 

 
 

 
Fietsinfrastructuur 
De wegen van en naar de dorpen zijn, vooral voor fietsers en 
wandelaars niet overal veilig. De toegang van recreatiegebied 
Hommelheide is, door de lange smalle Julianatunnel, slecht. 
Op een aantal wegen mengt snel (sluip)verkeer zich met 
(recreatief) langzaam verkeer. Met name de schoolroute 
tussen Susteren en Sittard, de Sittarderweg, is wat dat betreft 
problematisch.  
 

Recreatie en Toerisme 
 
De recreatie en het toerisme is gebaseerd op de sterke punten 
van de Groene Taille rust en ruimte. De ligging, vlakbij het 
Zuid Limburgse heuvelland, de Maasplassen in Midden 
Limburg, de Duitse Selfkant en Belgisch Limburg, zijn gunstig 
voor toerisme en recreatie. Echt-Susteren is van groot belang 
als recreatiegebied voor de inwoners uit de stedelijke gebieden 
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(Sittard-Geleen). Ook de Maas speelt, zeker ook gezien het 
GrensMaasproject, op dat vlak een belangrijke rol. 
 
Verdere uitbreiding van het recreatieve voorzieningen is dus 
kansrijk en gewenst. Zo is een verdere invulling van het fiets- 
en wandelroutenetwerk van groot belang. 
 
Op het gebied van verblijfsrecreatie en dagrecreatie speelt 
recreatiepark Hommelheide, een van de grootste campings 
van Zuid-Limburg, een centrale rol. Het recreatiepark heeft 
een gunstige werking op de economie van Echt-Susteren. 
Werkgelegenheid en horeca varen er wel bij. Opgemerkt wordt 
dat de toegankelijkheid van Hommelheide slecht is. 
 

 
 
Gezien de verschillen in de groepen recreanten is op het vlak 
van dagrecreatie vooral behoefte aan diversiteit. Sterke 
punten zijn met name: Hommelheide, de bestaande 
bosgebieden, de golfbaan en fiets- en wandelroutes in sfeer 
van ‘rust en ruimte’. Ook nieuwe voorzieningen in dorpen 
spelen hierbij een rol. Een sportieve voorziening van belang is 
de manege Katsbek ten zuiden van Körbusch.  
 
Wat onduidelijker is nog het totale imago van de streek. Ook 
de dorpen hebben geen vanzelfsprekende toeristische 
aantrekkingskracht. 
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3. Knelpunten en kansen 
 
De Groene Taille kent een aantal gebieden waar de 
leefkwaliteit niet optimaal is. Wat hieraan ten grondslag ligt, 
de zogenaamde knelpunten, brengen we hier in beeld. De 
knelpunten zijn verder overzichtelijk weergegeven op de kaart 
in Appendix 2. De knelpunten geven aan waar de leefbaarheid 
beter kan. En geven aan waar bij toekomstige ontwikkelingen 
binnen het gebied rekening moet worden gehouden. Maar er 
zijn niet alleen knelpunten. De groene taille biedt ook volop 
kansen. Kansen op een mooie en leefbare toekomst.  

Natuur 

Huidige situatie. 
 
Landschapspark Echt-Susteren 
Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV 
heeft aangetoond dat investeren in Landschap veel geld en 
geluk kan brengen. De gemeente Echt-Susteren is de 
gemeente in Nederland met het meest buitenstedelijk gebied 
en kent belangrijke natuurgebieden. Zij heeft 600 ha bos en 
1000 ha landbouwgrond in eigendom. De behoefte aan stille 
recreatie in de groene ruimte groeit. Hierdoor kan Echt-
Susteren de gemeente bij uitstek worden op het gebied van 
recreatie en toerisme. 
Binnen de gemeente is de groene ruimte verdeeld over drie 
wethouderportefeuilles. Deze versnippering belemmert een 
krachtdadig opereren als het gaat om groene projecten, 
subsidies en uitvoering. Het ambtelijk apparaat mist de 
capaciteit om groene projecten van de grond te tillen. Veel 
staat te gebeuren op het gebied van plattelands- en 
natuurontwikkeling (Grensmaas). Woningbouw, 
infrastructurele projecten (A2) en industrieterreinen vereisen 
natuurcompensatie. Werk aan de winkel dus. Met het 
Landschapspark De Graven als voorbeeld, is een bestuurlijk en 
uitvoerend orgaan (Landschapspark Echt-Susteren) 
noodzakelijk om groene projecten ambitieus, voortvarend en 
samenhangend te realiseren. Voor interne afstemming en 
beleidsadvisering zou het gemeentebestuur zich moeten laten 
bijstaan door een nog aan te stellen ambtenaar natuur, milieu 
en landschap. 
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De bosgordel  
 
De bossen in de Groene taille, zoals het IJzerenbos, ’t Hout en 
’t Körbusch bieden volop kansen voor natuur en extensieve 
recreatie: wandelen, fietsen en toerisme. Veel nieuwe 
mogelijkheden ontstaan door het aan elkaar koppelen van 
bestaande bosgebieden binnen en buiten de gemeente. Zoals  
Graetheide met het Limbrichterbos en het Hout en het 
IJzerenbos via ’t Hout en het Körbusch met de Grensmaas. 
Hierdoor ontstaat één groot, aaneengesloten natuurgebied. 
Hierdoor sluiten ook de fiets- en wandelroutes beter op elkaar 
aan. 
 

 
 

Onze doelstelling:  
• Verbetering van De Groene Taille als toeristisch en 

recreatief verblijfsgebied. 
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• De dagrecreatieve mogelijkheden van de Groene Taille 
in een “rust en ruimte”sfeer verder uit te bouwen en 
het toeristische imago te versterken. 

 
Stimuleren van agrariërs voor agrarisch natuurbeheer.  
In de zomer wordt het buitengebied in de Groene Taille sterk 
gedomineerd door de maisteelt. Het landschap gaat op veel 
plaatsen verscholen achter maïs. Uit oogpunt van natuur (maïs 
heeft geen natuurwaarde) maar ook uit recreatief en 
toeristisch oogpunt is dit buitengewoon jammer. 
 

 
 
De provincie geeft ruime subsidies om natuurbeheer door 
boeren in de ecologische hoofdstructuur te stimuleren. 
Voor een aantal boerenbedrijven biedt dit de mogelijkheid tot 
meer diversiteit in de bedrijfsvoering en tot het behoud van 
werk. Belangrijke gebieden in dit verband zijn de 
landbouwgronden ten oosten van het IJzerenbos, rond ‘t Hout, 
het Körbusch en de Doort. De provincie en gemeente zou 
agrarisch natuurbeheer meer moeten stimuleren. 
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De gronden ten oosten van het IJzerenbos waren vroeger 
moerassig maar zijn door landbouwintensivering drooggelegd.  
De potentie voor een moerasstructuur is echter nog steeds 
aanwezig. De subsidieregelingen voor boeren scheppen hier 
mogelijkheden. Omvorming tot moerasgebied zou een enorme 
impuls betekenen voor de biotoopdifferentiatie in de Groene 
Taille. Denk hierbij aan moerasvogels, die hier vrijwel niet 
meer voorkomen.  
 

 
 
 
Bufferzones 
Voor het behoud van de planten- en dierenrijkdom zijn 
buffergebieden rondom natuurgebieden erg belangrijk. Zij 
beperken het verstoren van de natuur door menselijke 
activiteit in- en direct grenzend aan de natuurgebieden.  
 
Een bos zonder een ruime buffer is voor dieren hetzelfde als 
voor mensen het wonen in een huis zonder voedsel. Vrijwel 
alle diersoorten halen hun voedsel uit de bufferzones. Het bos 
heeft vooral de functie van dekking en nestgelegenheid. Het is 
daarom van belang dat de bufferzones niet verder worden 
aangetast door woningbouw, industrie en infrastructuur. 
Uitbreiding van bufferzones is nodig om verdere versnippering 
van de natuur tegen te houden. Natuurgebieden moeten 
voldoende rust en voedsel bieden aan allerlei diersoorten. In 
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg worden de gebieden 
gekwalificeerd in zogenaamde P4, P3, P2 en P1 gebieden. P1 
kent de grootste beschermingsgraad. Door de bufferzones als 
P1 gebied aan te wijzen kunnen de buffers duurzaam worden 
beschermd. Om dit te bereiken is een herziening van het 
Provinciale Omgevingsplan Limburg en de bestemmings-
plannen Oost in het buitengebied van de gemeente Echt-
Susteren noodzakelijk. 
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Groene geleidingszones 
Open gebieden verhinderen dat de dieren zich verplaatsen van 
het ene naar het andere gebied. Want een dier zoekt naar 
dekking om zich veilig te voelen. Voor het behoud van de 
soort, om inteelt tegen te gaan, is uitwisseling noodzakelijk.  
Daarom zijn groene geleidingszones nodig in de vorm van 
natuurlijke (hoge) begroeiing: hagen en vooral linten van 
bomen en struiken. Natuurcompensatie en uitbreiding van bos 
in de ecologische hoofdstructuur moeten dan ook in deze 
zones plaats vinden. 
 
Snelheidsbeperkende maartregelen voor migratie 
diersoorten. 
De natuurgebieden in de Groene Taille worden door veel 
wegen doorsneden. Hier zijn veel dieren het slachtoffer van 
gemotoriseerd verkeer. Op deze wegen zijn 
snelheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. We denken 
daarbij aan een maximum snelheid van 60 kilometer per uur in 
plaats van 80 kilometer per uur.  
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Wegen waar maatregelen hard nodig zijn: de Susterderweg 
die het IJzerenbos en ‘t Hout doorsnijdt en de N295 ter hoogte 
van manege Katsbek die ‘t Hout en het Körbusch doorsnijdt. 
 
Everzwijn gaat zich thuisvoelen in de Groene Taille 
Het everzwijn is voor Nederland een unieke en vrij zeldzame 
diersoort. Everzwijnen en landbouw is geen gelukkige 
combinatie. Daarom zijn er voor deze diersoort in Nederland 
maar twee leefgebieden aangewezen: de Veluwe en het 
Meinweggebied in Limburg. Door de ontwikkeling van de 
ecologische hoofdstructuur ontstaan er echter steeds meer 
voor het everzwijn geschikte gebieden. Bovendien heeft het 
gedrag van het dier een positieve uitwerking op de 
biodiversiteit. Daarom wil de provincie bekijken hoe  het 
leefgebied van het everzwijn kan worden uitgebreid. De 
groene corridor vanaf de Meinweg tot en met de Groene Taille 
is bijvoorbeeld een geschikt leefgebied. Everzwijnen komen 
namelijk al ‘illegaal’ in dit gebied voor maar worden intensief 
bejaagd. Met enkele aanpassingen is ook de Groene Taille 
geschikt te maken voor Everzwijnen. Onder meer door op 
enkele plaatsen een ander gewas te kiezen of het plaatsen van 
rasters. Voor de Groene Taille zal het everzwijn niet alleen 
bijdragen aan verbetering van de natuur maar is ook uit 
recreatief/ toeristisch  oogpunt belangrijk. Het zien van 
everzwijnen in de natuur is voor recreanten een heel mooie 
ervaring.   
 

 

 

Locatiespecifieke knelpunten en oplossingen 
 
Natuurgebied Körbusch belangrijke verbinding 
ecologische hoofdstructuur 
De beekdalen zijn een belangrijk element in de ecologische 
hoofdstructuur. Juist in het gebied Körbusch, nu nog 
hoofdzakelijk landbouwgebied, stromen de Vloedgraaf, 
Geleenbeek en Rode Beek.  
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Knelpunten en kansen 
Roer en Overmaas is bezig is om deze beken weer een 
natuurlijk verloop te geven. Op dit punt, de zogenaamde 
‘ganzenvoet’, wordt ook natuurproject 3, ‘inrichting inundatie’ 
(plassen, moerasjes, broekbosjes en poelen) Geleenbeek-
Vloedgraaf-Rode beek door Landschapspark Susteren en 
Waterschap Roer en Overmaas gerealiseerd.  
 

 
 
Om een robuuste verbinding te realiseren tussen de 
Grensmaas en het Nederlands-Duits achterland is het 
belangrijk het Körbusch uit te breiden. Dit door 
landbouwgrond te gebruiken voor nieuwe natuur. Daarom is 
het nodig om binnen het Provinciaal Omgevingsplan het 
Körbusch in zijn geheel aan te wijzen als zogenaamd P1 
gebied, vallend onder de ecologische hoofdstructuur.  
 
Zowel Natuurmonumenten als de Provincie hebben een 
belangrijke voortrekkersrol om dit te realiseren. 
De projecten verbreding van de A2 en Holtum Noord 3 
vereisen wettelijke compensatie van verloren gegaan groen, 
maar ook maatschappelijke compensatie. Dit heeft ook 
plaatsgevonden bij operatie Bottleneck. Inmiddels is een 
werkgroep gestart die alle natuurcompensatieprojecten en 
infrastructurele ontwikkelingen, ook de verbreding van de A2, 
integraal gaat bekijken. Dit in het kader van het verbinden van 
de versnipperde natuurgebieden in de Groene Taille.   
Een belangrijke doelstelling is de koppeling van het 
Nederlands-Duits achterland met de Grensmaas. Dit kan alleen 
via een natuurbrug, bij voorkeur parallel aan de brug over het 
kanaal en de A2 bij Roosteren, in aansluiting op de 
‘ganzenvoet’ en de geplande natuurontwikkeling van de 
Grensmaas. De migratiestroom verloopt voornamelijk via de 
beekdelta  Rode Beek, Vloedgraaf en Geleenbeek via 
Nederlands-Duitsachterland en Brunssumerheide/ Swienswei 
via het IJzerenbos, ‘t Hout en Körbusch naar de ganzenvoet bij 
de brug van Roosteren.  
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Deze groene corridor past geheel binnen de ‘Groene 
Laddervisie Limburg’1.  
Natuurcompensatiegelden, ontsnipperingsgelden, 
plattelandsgelden kunnen, bij een integrale aanpak, leiden tot 
een ‘deltaplan natuur’ waar Nederland op zijn smalst is.  
 

 
 
 
Faunavoorzieningen bruggen  N295 
Natuurgebieden worden op veel plaatsen gescheiden door 
wegen en woningbouw. Hierdoor is het voor zoogdiersoorten 
nauwelijks mogelijk van het ene naar het andere gebied te 
trekken.  
 

 

                                            
1 Tussenrapport A2 zone Maasbracht-Kerensheide Stichting Milieufederatie Limburg, januari 2008. 
”De Groene Laddervisie voorziet in, van noord naar zuid, een natte onderdoorgang ter hoogte van 
de Doort, een droge overgang ter hoogte van Holtum Noord en een droge onderdoorgang ter 
hoogte van Graetheide”. 



 

 
 

 

36

Verbreding van de bruggen, als onderdoorgang voor 
zoogdieren zijn nodig op de volgende plaatsen: 

• Bij de Geleenbeek onder de N295 bij Nieuwstadt 
• Bij de Vloedgraaf onder de N295 bij het 

Waterleidingsbedrijf  
• Bij de Middelsgraaf onder de N295 bij de 

spoorwegovergang Taterbos. 
 

Verdroging en uitbreiding ecologische hoofdstructuur 
IJzerenbos. 
Het Waterschap Roer en Overmaas is in mei 2007 gestart met 
het opstellen van het Gewest Grond en Oppervlaktewater 
Regiem (GGOR) in het stroomgebied van de Middelsgraaf. 
Met als doel een passende  grondwater- en 
oppervlaktewaterstand in het IJzerenbos en  ‘t Hout en de 
Doort. Al decennia lang zien we dat in deze van oorsprong 
redelijk natte natuurgebieden de verdroging sterk is 
toegenomen waardoor bijzondere plant- en diersoorten zijn 
verdwenen. Door het waterpeil te verhogen kunnen deze 
soorten zich weer vestigen in deze gebieden. 
 
Ten noorden van het IJzerenbos blijken de maatregelen die 
het GGOR voorstelt niet haalbaar omdat het landbouwgronden 
zijn die niet vallen onder de ecologische hoofdstructuur. 
Hierdoor is het niet mogelijk de gronden aan te kopen en te 
vernatten. Deze gronden zijn van cruciaal belang voor de 
ecologische verbinding met het IJzerenbos en 
Haeselaarsbroek. Het gevolg is dat de maatregelen 
voorgesteld in het GGOR maar ten dele uitvoerbaar zijn en de 
gewenste doelen niet gerealiseerd kunnen worden. Het is dan 
ook van groot belang dat de Provincie in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg de gronden de EHS status geeft. 
 
Ontwikkelingen A2/ Holtum 3  
De gemeente Sittard-Geleen wil in aansluiting op Holtum 
Noord 2 ook Holtum Noord 3 ontwikkelen. Met name 
bedrijventerrein Holtum Noord 3 ligt aan een logistiek 
knooppunt is het een interessante vestigingslocatie voor 
bedrijven met veel transport. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de 
A2 op die plaats verbreden. Het omliggende gebied heeft hoge 
natuurwaarde. Ten oosten van Holtum Noord 3 en de autoweg 
A2 komen drie beken samen. Ten westen wordt de Grensmaas 
gerealiseerd. Van belang is een goede inpassing van de 
bedrijventerreinen en de infrastructuur in het landschap. Ook 
aan het bestaande bedrijventerrein is in dit opzicht nog het 
nodige te verbeteren. Met name lichthinder is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt.  
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Geen uitbreiding van industrieterrein Sittard Zuid langs 
de N297 
Ten noorden van de N297 is als compensatie van Bottleneck 
een robuuste verbindingszone aangelegd door Landschapspark 
Susteren. Om het open karakter van het landschap te 
behouden en de robuuste verbinding ook ruimte te geven is 
het nodig het industriegebied ten zuiden van de N297 niet 
verder te bebouwen. 
 

 
 
 
Limbrichterbos afgesloten voor zoogdieren 
Het Limbrichterbos vormt een bijzonder knelpunt in het kader 
van uitwisseling van diersoorten. Door de uitbreiding van 
Bottleneck is het gebied volledig afgesloten van andere 
natuurgebieden. Er bestaat nu geen enkele 
uitwisselingsmogelijkheid meer voor zoogdieren. In het kader 
van de compensatie Bottleneck heeft landschapspark Susteren 
een ecombiduct gerealiseerd over de N297. Als verbinding van 
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natuurgebied ‘t Hout met het Limbrichterbos. Echter de N295 
vormt een barrière voor diersoorten als das en ree. Hierdoor is 
migratie niet mogelijk. Om de verbinding compleet te maken is 
een faunatunnel, naast hotel ‘op de Vos’, onder de N295 
noodzakelijk in aansluiting op het landschapspark  
 

 
 
De bestaande duiker onder de parkeerplaats van hotel ‘op de 
Vos’ en de N295, die door het Landschapspark Susteren als 
migratietunnel is bedoeld, voldoet niet. Hierdoor zal een aantal 
diersoorten, vooral zoogdieren, op termijn geheel uit het 
Limbrichterbos verdwijnen. Een faunatunnel onder de N295 is 
de enige mogelijkheid om het ‘t Hout en het Limbrichterbos 
met elkaar te verbinden.  
 

 
 
Boszonering de Mehre 
De Mehre is een nieuwe wijk aan de rand van het 
natuurgebied ‘t Hout. Juist aan de zuidzijde is de woonwijk te 
dicht aan de rand van ‘t Hout gebouwd. Het gevolg hiervan is 
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dat steeds meer bewoners het bos aan deze kant als 
uitloopgebied gebruiken, met name hondenbezitters. 
 
Dit verstoort de in het bos levende dieren zoals het ree en 
broedvogels. Dit is enigszins te voorkomen door de aanleg van 
een natuurlijke geleidingszone in de vorm van dicht 
struikgewas (meidoorn, sleedoorn en lijsterbes) aan de zijde 
van de rode beek.  
 

 

 
 
Landschap  

Huidige situatie. 
Zoals gezegd, de Groene Taille is een belangrijk gebied voor 
natuurrecreatie en toerisme. Dit komt vooral door het fraaie 
landschap in delen van de Groene Taille.  
 
Het afwisselend landschap nodigt veel inwoners en toeristen 
uit om in het gebied te wandelen en te fietsen. Ruimte, natuur 
en groen werkt rustgevend. Toeristen kiezen dan ook bij 
voorkeur voor verblijfsrecreatie in dit soort groengebieden. 
Op sommige plaatsen gaat het mooie landschap echter 
verloren door zichtvervuiling. Vooral door de aanleg van 
industriegebieden aan de randen van het buitengebied. Deze 
industriële uitstraling doet afbreuk aan de schoonheid van het 
landschap. Een andere vorm van zichtvervuiling wordt 
veroorzaakt door overmatige verlichting.  

Locatiespecifieke knelpunten en oplossingen. 
 

Storende (industriële) elementen in het landschap zien we 
vooral in de zones langs de A2, de rioolwaterzuivering in het 
Körbusch, en het industriepark Dieterderweg. Groenbuffers 
kunnen zorgen voor een inpassing van deze storende 
elementen in de groene omgeving. 
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Wealerterrein 
Het Wealerterrein aan de Baakhoverweg is een 
bedrijfsvestiging gelegen in een overwegend groengebied. Het 
betreft hier een los element in het landschap, zonder enige 
samenhang met de omgeving.  
Het terrein wordt niet meer gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. 
De gebouwen staan al geruime tijd leeg. Het terrein legt 
beslag op ruimte die nodig is als buffergebied voor de 
Vloedgraaf en voor het landschappelijke aanzien van het 
gebied. Voor het Wealerterrein moeten exploitanten gezocht 
worden die de bedrijfsgebouwen in gebruik willen nemen, 
maar ook bereid zijn de drie hectaren asfalt te vergroenen. En 
daarmee het terrein gedeeltelijk terug te geven aan de natuur. 
De exploitatie van het terrein ligt al meerdere jaren stil. 
Hierdoor is de zware milieuvergunning voor het terrein 
verlopen. Voorkomen moet worden dat deze vergunning 
opnieuw wordt afgegeven. Compensatie van de afbouw van 
het terrein door lintbebouwing aan de Baakhovenweg is een 
mogelijkheid (rood voor groen). 
 
Reclamemast langs de A2 bij Roosteren 
De reclamemast bij Roosteren is tot kilometers in de omtrek 
en in de omliggende natuurgebieden prominent aanwezig. 
Bovendien is de mast na zonsondergang verlicht en zorgt voor 
een forste lichthinder. De mast is een vreemd element in de 
omgeving en dient geen enkel maatschappelijk doel. 
Verplaatsing van de mast naar een meer passende omgeving 
is een mogelijkheid. 
 
Boogstal langs de Rode Beek 
De in 2007 gerealiseerde boogstal langs de Rode beek en 
naast de monumentale molen in Dieteren heeft een negatieve 
uitstraling op de groene omgeving. Om de verrommelde 
aanblik en landschapsaantasting enigszins te verminderen is 
het nodig de boogstal te ‘verpakken’ in een stevige 
groenbuffer met bosplantsoen en hoog opgaande bomen. 
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Leefbaarheid  

Huidige situatie. 
Door het groen, de natuur en de mooie landschappen in de 
buitengebieden is de Groene Taille voor bewoners en toeristen 
een streek waar het goed wonen en recreëren is. Kijken we 
echter naar de woonkern Susteren dan valt op dat deze in dat 
opzicht nogal afwijkt van het omliggende buitengebied.  
 
Voor wandelaars en fietsers is veiligheid belangrijk. En dat het 
buitengebied goed bereikbaar is. Bewoners ervaren vooral de 
Oude Rijksweg Zuid als onveilig. Hier wordt (te) hard gereden. 
Door het ontbreken van groen wordt de weg bovendien als 
grauw en lelijk ervaren.  

Locatiespecifieke knelpunten en oplossingen 
 
Reconstructie Oude Rijksweg Zuid 
De weg vormt de zuidelijke entree van de gemeente Echt-
Susteren en de Groene Taille. Het  is van oorsprong een 
rijksweg. De weg is onveilig voor spelende kinderen, 
wandelaars en fietsers omdat er veel te hard wordt gereden en 
trottoirs ontbreken. Het wegdek en de afwatering zijn slecht. 
Een reconstructie van deze weg met aandacht voor 
groenvoorzieningen en snelheidbeperkende maatregelen zou 
recht doen aan de veranderde functie: van doorgaande weg 
naar woonstraat. 
Inmiddels heeft het gemeentebestuur het besluit genomen 
voor reconstructie van de weg.  
 

 
 
 
Recreatief medegebruik beken 
De ontwikkelingen van de beken door Waterschap Roer en 
Overmaas kent grote populariteit onder de burgers. Maar het 
is langs grote delen van de Vloedgraaf niet toegestaan te 
wandelen. Om draagvlag onder de mensen voor 
natuurontwikkeling te bevorderen en de mooie natuur 
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daadwerkelijk te beleven is wandelen langs de beek belangrijk. 
Om de natuur minimaal te verstoren is geleide recreatie wel 
gewenst. Bijvoorbeeld door maar één zijde van de beek open 
te stellen voor wandelaars waarbij honden aan de lijn worden 
gehouden. 
 
Verplaatsing van het containerbedrijf aan de 
Maaseikerweg. 
De gemeente heeft ooit toegestaan dat dit containerbedrijf 
gevestigd werd op een terrein met de bestemming lichte 
industrie, direct grenzend aan de woonkern Dieteren. Het 
containerbedrijf zorgt op dit moment voor 
landschapsvervuiling, geluidsoverlast en veel zwaar 
vrachtverkeer direct langs een woongebied. We zouden graag 
zien dat fouten uit het verleden hersteld worden. We hebben 
het gemeentebestuur meerdere malen verzocht te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn het bedrijf te 
verplaatsen naar een industrieterrein buiten de woonkernen, 
zoals Holtum Noord 2, dat tevens beschikt over een goede 
ontsluiting op de A2.  
 

 
 
 
Natuur-educatiecentrum Roosteren  
De Grensmaas is een uniek project. Vergelijkbare projecten 
zijn alleen te vinden in het buitenland. Niet alleen in 
landschappelijk opzicht zal de Grensmaas, en dus de Groene 
Taille, toeristen aantrekken maar vooral ook door de variëteit 
aan dier- en plantensoorten. Een fauna-ecoduct als 
ecologische verbinding over de A2 en over het Julianakanaal, 
is ook uniek. Zowel in bouwkundig- als in 
natuurwetenschappelijk opzicht. De Grensmaas heeft als 
toekomstig Nationaal park in Limburg dezelfde potenties als de 
Veluwe in Gelderland. Een natuur-educatiecentrum in 
Roosteren past geheel in deze ontwikkeling. Het centrum biedt 
niet alleen de mogelijkheid om mensen dichter bij natuur te 
brengen maar geeft ook een impuls aan toerisme en 
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werkgelegenheid. Bijvoorbeeld voor arbeidsgehandicapten. 
Denk in dit verband aan excursies, horeca en onderhoud. 
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4. Nawoord 
 
Onze gemeente is gelegen in het smalste stukje Nederland, 
waar de vraag naar een goede infrastructuur op gespannen 
voet staat met het behoud van de groene setting, die het 
gebied zijn unieke karakter geeft. Het is daarom van groot 
belang dat er een goede afstemming plaatsvindt en dat de 
ontwikkelingen goed tegen elkaar en andere lokale functies 
worden afgewogen. Behoud van de groene setting is van 
essentieel belang voor het gebied en het is daarom zaal om 
het gebied te beschermen, te behouden, maar vooral te 
optimaliseren.  
Het Groene Taille Comité roept dan ook alle partijen op die 
belang hebben of actief zijn in dit gebied en met name de 
gemeente Echt-Susteren en de provincie, om alles in het werk 
te stellen om de leefkwaliteit in de Groene Taille verder te 
verbeteren en het oplossen van de knelpuntlocaties ter hand 
te nemen om zo dit unieke stukje Nederland voor onze 
kinderen veilig te stellen. 

 








