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lngevolge het bepaalde in antikel l0 van de Wet op
de Ruimtelijke Ondening îs het gemeentebestuun VeF-
plicht een bestemm¡ngsplan vast te stellen voon het
gebied dat niet tot de'bebouwde kom behoont.

Het ondenhavìge algemeen bestemmingsplan negett
de bestemmingen van het gehele gnond.gebied van de
gemeente Beesel, met uitzondening van het gebied
waanvoor- detailplannen zijn vastgesteld. Dit zijn in
de kern Reuven:

Wildenkamp I en ll
Winkelcentrum Wildenkamp | ,

Offenbeek I en ll
Reuven-Noond

en in de kenn Beesel:
Hoogstnaat

Solberg-Vossenberg.
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2. Natuunli.ike qeqevens van het qebied 1)

Bodem

De bodem bestaat voonnamelijk uit oude en jonge nivien-
af zett ingen.

De topognafie ventoont kenmenken van een vlechtend
nivienensysteem.

Langs de Maas liggende zavelgnonden zijn goede

akkenbouwgnonden, in de zomen soms te dnoog voon
gnasl and.

De hoogte van het gebied bevindt zich tussen 20 en

30 meten +NAP.

Landschap 2)

Het landschap wondt in hoofdzaak gekenmenkt doon de

ligging van de gemeente. tussen de Maas en het op Duits
gebied I iggende hoogtennas.

Het is in het oostelijk deel van de gemeente gnoot-
schalig van kanakten en in gebnuik als landbouwgnond,
met bebouwing langs enkele wegen. Het landbouwgebied
tussen de kennen Beesel en Reuven heeft een es-achtig
kanakten en heeft aan de nanden bebouwing (Busseneind,

Leeuwen).
Het zuid-oostelîjk deel van de gemeente is voon een

belangnijk gedeelte bezet met bossen van gemengd kanak-
ten, waanÌn land- en tuinbouwenclaves.

Tussen Reuven en het bed van de Maas liggen klei-
nene complexen bos- en natuungebied;in het ovengangs-
gebied tussen de hogene gnonden van de Maas liggen
enkele beekdalen en venlande meandens van natuun-
wetenschappel ijke waande.

Het ovengangsgebied van laag naan middentennas
(in agnanisch gebnuik) langs de Maas is landschappelijk
belangr ijk doon een steilnand met fnaaie houtopstanden.

"ll Zie ook bladen 1, 2 en 3 van de sociognafische documen-
tatie; bodemkaant en toelichting.

2) Zle ook bladen 5, 6 en 7: lnventanisatie natuur-, bos-
en agnanische gebieden en monumenten, met toelîchting.
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De landbouwenclaves, onden andene op de broek-
gnonden ten zuiden van Beesel , zijn doon hun besloten

ligging van gnote landschappelijke waande.

Onden de monumenten die het kanakten van het land-
schap mede bepalen kan genoemd wonden de buuntschap

Ronckenstein, gelegen aan de Schellekensbeek en de

kastelen Beesel en Oud-Waterloo.

Oppenvlakte en gebnuik van de gronden l)

Het gebied buiten de bebouwde kommen omvatte in 1969

een oppenvlakte van nuim 2.7OO ha, dat was 94Io van het.

totale gnondgebied van de gemeerite.

Het overgnote gedeelte hienvan (2218 ha) was in agra-
nisch gebnuik; een veel kleinen deel was zogenaamde

woeste gnond en bos (ZzZ na).

De oppenvlakte natuun- en bosgebied beslaat 13010 van

de totale oppenvlakte den gemeente. (ln de pnovincie

Limburg wondt 3070 van de totale oppenvlakte ingenomen

door bos en natuurgebied. )

ll Zie documentatieblad 4
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3. Bevolkinq. bestaansb,nonnen

p_e_v_o-l!¡.,¡1s_s_ont11i55_ultlg_

De gnoei van de bevolking van de gemeente is tot 1915 als
gevolg van de hogene geboonte-ovenschotten naan venhouding

snellen geweest dan in Nedenland en in Limbung. Na d¡t jaan

was de pnocentuele toeneming ongeveer gelijk aan die van Ne-
denland, maan bleef achten bíi die van Limbung. Vanaf de

eenste janen na de oonlog was de gnoei sneller dan de pnovin-

ciale en nationale gnoei, hetgeen leidde tot een driemaal zo

snelle toeneming als in het gehele land en tweemaal zo snel

als in Limbur g.

Binnen de gemeente gnoe¡de de kenn Reuven nelatief en ab-
soluut snellen dan de kenn Beesel. De totale bevolking be-

dnoeg op I januani 1D71 1O.527, waanvan in de kenn Reuven

8.357 (waarvan in cle buunt Offenbeek 2.500) en in de kenn

Beesel 2.17O. Pen 31 mei 1960 wanen deze aantallen voon Reu-

ven 6.581 (waarvan in Offenbeek 1.896) en voon de kenn Beesel

1 .944.
Het pencentage van de bevolking,wonende in het buitenge-

bied, was in 194? nog 160/s, dit was in 1960 gedaald tot 1O0/o

en op 1 januani 1970 tol 8,3I0.
ln het stnuktuunplan wondt een vendene ontwikkeling aange-

geven die gaat in de richting van een voortgaande daling van

het aantal inwonens in het buitengebied en een vendene concen-

tnatie în Beesel en Reuven-Offenbeek.

Land- en tuinbouw 1)

Voon 19OO was de landbouw de belangniikste bestaansbnon

in de gemeente Beesel.

lndustnievestiging heef t daanna, en voonnamelíjk na 1945,

het aandeel van de landbouw in de wenkgelegenheid doen af-
nemen.

ln 1960 was nog 14r5% van de mannelijke benoepsbevolking

in de landbouw wenkzaam, in 1969 nog geen 90/0.

ll Zie ook blaclen sociogna'Fische documentatie gemerlnte Beesel
8, 9, 1O, 11, 12 en 13.
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Tussen 1955 en 1965 is zowel de oppenvlakte cultuun-
gnond als het aantal bednijven afgenomen (nespectievelijk

van 1914 tot 1815 ha en van 294 tot 273).

En tneden venschuivingen op: binnen de landbouw neemt

het tuinbouwbednijf een steeds gnotene plaats in. Het aan-

tal tuinbouwens is in bovengenoemde peniode met meen dan

5070 toegenomen (tot gZ). Deze bednijven beslaan nu * 140/o

van de totale oppenvlakte cultuungnond, en vnoegen in ¡965

250/o van de totale anbeidsbehoefte.

Rond de kenn Beesel bevinden zich voonnamelijk land-

bouw en gemengde bednijven. ln het oostelijk deel den ge-

meente wondt zowel land- als tuinbouw uitgeoefend. ln

het zuidelijk gebied bevinden zich enkele boomkwekenijen.

ln 1963 is een nuilverkaveling uitgevoend in het gebied

Maasveld (23 ha); in 1969 is geneedgekomen de venkave-

ling Reuven-Offenbeek (500 ha). ln voonbeneiding ís de

vnijwillige nuilvenkaveling Beesel ten gnootte van 450 ha.

Het aantal glascultunes is de laatste janen gegnoeid,

de oppenvlakte bednaagt 1 16,5 ha.

Recneatie

ln het geaccidenteende bosgebied tussen Reuven en

Beesel ligt het particuliene necneatietenrein de Lommen-

bengen. De oppenvlakte is 25 ha en het heeft een capaciteit
van * 25OO pensonen. Het tennein is bestemd voor ven-

blijfsnecneatie; daantoe zijn + 25O weekendhuisjes gebouwd

en vender is en accommodatie voon canavans en tenten.

Uitbreidingsmogeliikheid is aanwezig tot in totaal 330

weekendhui sjes.
De natuur- en bosgebieden, gnotendeels in panticulîen

bezit, hebben een functie voon de dagnecneatie.

Het necneatiecentnum de Lommenbengen ligt gnotendeels

in de tweede beschenmingszone van een watenwingebied.

Ten noonden van Beesel ligt een in het agnanisch ge-

bied geisoleend industnie- en handelstenrein.
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4. Aan het plan ten qnondslaq liqqende qedachten

a. stnuctuunplan en stneekPlan

Volgens het ontwenp-stnuctuurplan zal het gebied

Reuven-Offenbeek, gelegen tussen de toekomstige stneek-

weg en de aan te leggen nationale weg (Swalmen-Kessel),

gnotendeels in de stedelijke sfeen komen te liggen.

De kern Beesel zal nog enige uitbreiding ondengaan'

in hoofdzaak voon het opvangen van eigen gnoei. De

woonfunctie van de kleine gemeenschappen Busseneind en

Rijkel zal niet wonden uitgebneid.

Bijzondene nuimtelijke ontwil<kelingen zullen in het

buitengebied niet plaatsvinden, behalve de aanleg van

twee belangnijke intenlocale wegen: nijksweg Swalmen-

Kessel met bnug over de Maas en de pnovinciale stneek-

weg ten oosten van Reuven. Venden is aangegeven panal lel

aan de Duitse gnens het tr-acé van de toekomstige gnensweg.

Het stneekplan Venlo e. o. gaat in sommige opzichten

venden in op de bestemmingen in het buitengebied dan het

str uctuurplan. Zo wondt ten aanzien van het agnanisch

gebied gesteld dat: rr het samenstel van inzíchten omtnent

de meest wenselijke ontwikkeling en mede op ger icht is om

de agnanische bednijvigheid tot vendene ontplooiing te

bnengen op de gnonden waar deze vonm van werken naan

verwachting onbeperkt en tot in lengte van jaren kan

wonden gecontinueendrr (pagina 57).

Met betnekking tot de necneatie en het natuut'schoon

wondt opgemenkt: rr .... bestaat de duidelijke wenselijkheid

om ten aanzi en van de voon de necneatie en het natuun-

schoon belangnijke gebieden een ondenscheid te maken naar:

a. de complexen' waan de natuunbelangen hoogste

pnioriteit genieten en dientengevolge stnikt dienen te

worden beschenmd.

Þ. de complexen, waan naast het natuut-schoon ook de

belangen van de r-ecneatie en van de land- en tuinbouw een

nol spelenrr (Pagina 59).
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Venden wondt de wenselijkheid uitgesproken een

diffenentiatie in necneatiebehoefte aan te bnengen doon

te ondenscheiden dagnecneatie en venbl ijfsnecneatie.
Venmenging van beide sfenen wondt niet wenselijk geacht.

Het gnondgebnuik in de agnanische enclaves binnen

deze complexen dient gecontinueend te wonden, al zullen

hienbij bepenkingen moeten wonden gesteld.

Het watenwingebied zal nauwkeurig beschenmd dienen

te wonden.

Aldus het stneekplan Venlo en omstneken.

Þ.o_ye-Lr-s-e-9pTsr!!gg!-o-v-e-L9-e-!g:Lgr-l!99!

De doelstelling van het gemeentebestuun ten aanzien

van het buitengebied, enerzijds het in stand houden en

henstellen van de natuun- en boscomplexen en anderziids
het bieden van goede exploitatiemogelijkheden aan het

agnanisch bednîjf, is in oveneenstemming met de visie
neengelegd in het stneekplan.

ln de natuun- en boscomplexen en gebieden met hoge

landschappel ijke waande ovenweegt het consenvenend

kanakten van de bestemming. ln deze natuun- en bosge-

bieden zullen bepenkte voonzieningen voon de dagnecne-

atie gesitueend kunnen wonden. ln de natuungebieden

komen consenvening en natuunbehoud in de bestemmings-

voonschniften tot uitdnukking.
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De in agnanisch gebnuik zijnde gebieden van land-
schappelijke waande liggen hoofdzakelijk als enclaves
in of nabij bosgebieden. Het huidige agnanísche gebnuik

is toegestaan, niet aan de gnond gebonden agnanische
bednijven en onden meen tuinbouw onden glas is niet
toegestaan. Het gaat hier onden mee om het gebÍed

tussen de Willebnondusdíjk en de Duitse gnens, waan

behalve uit landschappelijke ovenwegingen, ook uit
het oogpunt van venkeersveiligheid geen nieuwe be-
bo_uwing zal wonclen toegelaten.

Het agnanisch gebied, uitsluîtend bestemd voon agna-
nisch gebnuík, was ool spnonkelijk vendeeld in drie be-
stemmingen van venschillend kanakten. Daanbij wend

onden meen een agnanisch gebied I ondenscheiden. Deze

bestemming lag op het gebied tussen de kenn Reuven en

de toekomstîge stneekweg en hield in dat hien geen

nieuwe vestîgingen mogelijk wanen; wel zou ten dienste

van bestaande bednijven in dit gebied bebouwing mogelijk
zijn. Met deze bestemming wend geanticipeend op toe-
komstige ontwikkeling en uitbneiding van het woongebied

Reuven. Nadene inventanisatie van de nog bestaande

mogelijkheden , onden meen in venband met de henzie-
ning van stnuktuunplancijfens, heef t echten geleend

dat het gebied met de oonspnonkelijke bestemming agna-
nisch gebied I in ieden geval in de komende 30 jaan nog

niet benodigd is. Deze bestemming is daanom niet langen'

gehandhaafd. Wel wenden de andene twee bestemmingen

voon het agnanisch gebied gehandhaafd:

a. het agnanisch gebied ll; voon het gnootschalige

landbouwgebied wondt voon nieuwe bebouwing minímale

bneedte en oppenvlakte van bouwpencelen en inhoud den

gebouwen aangegeven.

b, het agnanisch gebied lll; kleinschalig van kanakten

gelegen langs de wegen met agnanische bebouwinq. De

minimum bneedte en oppenvlakte den pencelen is híen

lagen gesteld dan in het gnootschalig agnanisch gebied.



-9-

Het gediffenentieende kanakten van de bestemmingen
agnanisch gebied ll en lll heef t ten doel de bebouwing
voon agnanisch gebnuik te concentnenen, aansluitend
aan de bestaande bebouwing in de buuntschappen Rijkel,
Busseneind. langs de Keulseweg en andene wegen waan-
langs bebouwing aanwezig is.

Het behoud van het open landschap en het voonkomen
van willekeunige spneiding van bebouwing in het agna-
nisch gebied enenzijds en een continue exploitatie van
de land- en tuinbouwgnonden andenzijds is doon de ven-
schi I lende bestemmi ngen gewaanbongd.

Fjr_1o¡1d_e_1e_!_e_s19111i1¡s_e1

Een bijzondene bestemming is gelegd op het gebied
waan het necneatiecentnum Lommenbengen is gesitueend.
Dit centnum is genicht op venblíjfsnecneatie, met nadnuk
op weekendhuisjes-accommodatie. Bij het negelen van
het gebnuik van dit geb¡ed is gelet op de beschenming
van het watenwingebied, dat ook het necneatiegebied
Lommenbengen omvat.

Aangnenzend aan de toekomstige bebouwde kommen
zijn voonzieningen ten algemenen nutte gepnojeCteend;
bij de kennen Reuvel en Beesel een begnaafplaats, en
ten westen van Reuven gebied voon actieve nekneatie en
openbaan gnoen.

Aangegeven zijn honeca-bestemmingen buiten de kenn-
nen, spoonweg- en venkeensdoeleinden.
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5. Gepleeqd ovenleq

Voon de totstandkoming van het ontwenp is in ver.schillen-
de vonmen ovenleg gepleegd met ventegenwoordigens van

Pnovinciale Planologische Dienst
Pnovi ncial e Watenstaat
Pnovincial e Dinectie Volkshuisvesting
Staat sbosbeheen

Rijkswatenstaat
Rijksinstítuut voon de dninkwatenvoo"ziening
Rijksdienst voon oudheidkundig bodemonderzoek

Het ovenleg ingevolge het bepaalde in antikel B van het

BesluÍt op de Ruimtelijke Ondening heeft plaatsgevonden doon

toezendîng van het ontwenp aan de besturen van de aangnen-
zende gemeenten Belfeld, Kessel en Swalmen.

$_e_s_ul !a_t_e¡_ y e ! _.[9t_ 9 y 9 I l_e_s_

' Bij de bespneking van het ontwenp-algemeen bestemmings-

plan in de pnovinciale planologische commissie kwamen onden

meen de volgende ondenwenpen ten spnake:

Het industn ietennein

Doon de P. P. C. wend gewezen op de venschillende be-

stemmingen die en in het stnuktuunplan en algemeen bestem-

mingsplan liggen op het bestaande îndustnietennein in Offen-
beek. Op het stnuktuunplan staat namelÎjk een aanmenkeliike

inknîmping van de oppenvlakte van dit gebied aangegeven en

op het algemeen bestemmingsplan is de totale oppenvlakte zon-

den bepenking gehandhaafd. De commissie ondenschneef de

wenselijkheid van een wiiziging van de industniebestemming

uit een oopgpunt van goede kennvonming en ten venkniiging

van een aantnekkelijk woonmilieu. Het kwam de commissie

echten vneemd voon, dat de negelÎng van het industniegebied

ín het algemeen bestemmingsplan een zodanige inhoucl heeft,
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dat bestaande industnieën kunnen uitbreiden en nieuwe vesti-
gingen kunnen plaatsvinden. De commissie wees en op dat als
de wenselijkheíd van amovering ooit kans van slagen wil knij-
gen er naan de menîng van de commissie nu een begin dient te
wonden gemaakt met het tneffen van maatnegelen, waandoon

een onbepenkte ontwikkeling kan wonden tegengegaan.

De venschillen tussen stnuktuunplan en algemeen bestem-

mingsplan zi jn voonal tenug te voenen op de f inanciële konse-

kwenties van een bestemming woongebied op een gedeelte van

het huidige industníegebied in Offenbeek. Het is voon de ge-

meente Beesel op dit moment onmogelijk om de aankoop

van deze industnieën te financienen. Wel is men op dit moment

6ezig te ondenzoeken hoe vendene uitbreiding kan wonden be-

perkt. Het beleid zal in eenste instantie daanop wonden ge-

nicht. ln de vendene toekomst kunnen dan wellicht venplaat-

singen en aankopen plaatsvinden, die een bestemming woon-

gebied mogelijk maken.

Py-i!_._lg-*j-u3-

Van de zi jde van het Staatsbosbeheen wend de wens te

kennen gegeven, dat een víental kleine gebiedjes, welke thans

onden de bestemming llbosll nesontenenr de bestemming llna-

tuungebiedrr knijgen, omdat die gebiedies - te weten uitmon-

ding Huibeek, monding schellekensbeek, Ronckensteinse

Molen en een moenassig bosgebiedje een de zuid-westz¡ide

van de gemeente - een zodanig kanakten hebben.

Deze voongestelde wij ziging in bestemming is op cie kaant

ovengenomen.
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De regeling van de in het plan aangeduide tnanspont-
leiding kwam de Genie onvoldoende voon en wel omdat het
betnokken voonschnift slechts een deel van de gewenste be-
palingen omvat.

Na ovenleg. met Genie en D. S. M. - Tnanspontmaatschapp¡j

is besloten alleen een bouwverbod in de voorschniftenop te

nemen, aangezlen de overige gewenste b,eschenmende bepa-
llngen afdoende genegeld zijn via pnivaatnechtelîjke ovenêêtì-
komsten.


