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Transformatievisie Urmond-Oost als onderdeel van de 
 regionale visie Westelijke Mijnstreek

TRANSFORMATIEVISIE WESTELIJKE 
MIJNSTREEK 

Deel II - Ruimtelijke Visie



Waarom een transformatievisie voor Urmond-Oost?

veranderende 
bevolking

VAN TRENDS ... NAAR OPGAVE ...

toekomstbestendige  
woningvoorraad

versterken van de 
leefkwaliteit

EN KANSEN!



Met deze transformatievisie ontwikkelen we een 
RUIMTELIJK TOEKOMSTBEELD voor de wijk. Dit 
toekomstbeeld biedt een kader voor hoe de wijk er 
op lange termijn kan uitzien. Met dit kader zorgen 
we ervoor dat elke toekomstige ingreep bijdraagt 

tot het realiseren van dit beeld.

Waarom een transformatievisie voor Urmond-Oost?



De transformatie-opgave



Nultredenwoning doorstroming

klassieke ééngezinswoning

Woningvoorraad niet aangepast aan veranderende woonbehoeften

of

Transformatie-opgave

levensloopbestendig wonen & woningrotatie



Naar een transformatievisie in 2 fases
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Strategische verdichting
vandaag...

met bewustzijn
voor krimp

migratie laag

migratie hoog

zal een kans geven op een
betere stedelijke ruimte!

20402030

EEN TRANSFORMATIEVISIE
IN 2 FASES

Naast de behoefte in een andere 
type woningen dan de klassieke 
eengezinswoning met verdieping, 
schuilt er op lange termijn nog een 
andere uitdaging die bepalend gaat 
zijn voor de beleving, de leefkwaliteit 
en de woningmarkt in Elsloo. Uit 
bevolkingsprognoses van de provincie 
blijkt dat de bevolking binnen de 
verschillende gemeenten van de 
westelijke mijnstreek gaat dalen. Dit 
is op korte termijn nog niet voelbaar. 
Vermoedelijk stijgt het aantal 
huishoudens de komende 10 jaar nog 
licht tot een kantelpunt wordt bereikt. 
Het is dan ook belangrijk dat we 

voorbereid zijn op deze demografische 
trend. We bouwen vandaag woningen 
om een antwoord te bieden op de 
huidige vraag maar steeds met het 
idee dat er in de toekomst ook weer 
woningen zullen verdwijnen. Indien 
er effectief krimp is in de toekomst, 
dan halen we gericht woningen uit 
de markt. Dit doen we op de meest 
strategische plaatsen. Dit betekent dat 
we woningen weghalen op die plaatsen 
waar we betere andere functies 
voorzien om de leefkwaliteit in de wijk 
te verhogen. Denk maar aan extra 
groen, ontmoetingsruimte of ruimte 
voor water. 

kantelpunt

strategische verdichting 
vandaag ... 

met bewustzijn voor 
mogelijkse krimp

biedt kansen voor 
het versterken van de leefkwaliteit

fase 1

huishoudens- 
ontwikkeling

fase 2

2022



Fase 1 // 2022 - 2030 

nood aan bijkomende (nultreden)woningen om te beantwoorden 
aan veranderende woonbehoeften

Strategische verdichting vandaag ...

Naar een transformatievisie in 2 fases



2030 

mogelijks een kantelpunt

... met bewustzijn voor krimp

Naar een transformatievisie in 2 fases



fenomenen die gepaard gaan met bevolkingskrimp

Afnemende middelen Verouderende 
bevolking

Verlies van 
eigedomswaarde

Vervallen en verlaten
gebouwen

Onderbenutte 
infrastructuur

Onderinvestering in de
stedelijke ruimte

Bron: Square!: Positively Shrinking (2020)

voorbereiden op bevolkingskrimp



... biedt kansen voor het versterken 
van de leefkwaliteit

Fase 2 // 2030 - 2040 

Voorbereiden op mogelijkse krimp ...

Naar een transformatievisie in 2 fases



creëren van meer kwalitatieve ruimte voor de wijk



Timing & proces



1. analyse

proces
2. visie 3. strategie

Timing & proces

13 juni 2022 8 september 2022 dec. 2022



ruimtelijke analyse urmond-oost
kwaliteiten en uitdagingen detecteren



Wat zijn volgens jullie de 
belangrijkste kwaliteiten 

& uitdagingen voor  
urmond-oost? 



Landschap

Urmond-Oost wordt 
omgeven door grote 
open landschappen die 
een belangrijke troef 
zijn voor de wijk, maar 
de aanwezigheid van
groen in de wijk zelf 
is eerder beperkt.Heidekamppark

agrarisch landschap

Julianakanaal



Cultuurhistorische identiteit

De aanleg van het 
Julianakanaal had 
een enorme impact op 
het cultuurhistorisch 
landschap. Urmond-
Oost heeft in 
vergelijking met 
Oud Urmond
weinig 
cultuurhistorische 
elementen.



Wonen

Centraal in de wijk 
bevinden zich de 
woonbuurten met 
mogelijks de meest 
urgente transformatie-
opgave.



Voorzieningen

De spreiding van de 
voorzieningen is groot 
in Urmond-Oost en een 
pleinfunctie ontbreekt. 
De publieke ruimte 
aan de voorzieningen 
doet vooral dienst 
als parking en biedt 
weinig mogelijkheid 
om te dienen als 
ontmoetingsruimte.



kansen en uitdagingen voor de wijk
Analyse

Landschap Cultuurhistorische identiteit Wonen Voorzieningen 

Omringd door verschillende 
waardevolle landschappen  en de 

aanwezigheid van de groen in de wijk 
is eerder beperkt

Beperkte aanwezigheid van 
cultuurhistorische elementen

Een centrale  cluster met woningen 
met de grootste transformatieopgave 

Een spreiding van voorzieningen  
en weinig betekenisvolle 

ontmoetingsruimte aan de 
voorzieningen 



 volgende stappen ... opweg naar  
Urmond-Oost 2030



Op 8 september komen we opnieuw samen
en bespreken we hoe Urmond-oost 

er in 2030 kan uitzien



Urmond-Oost 
2030

Daarna gaan we aan de slag en dit 
doen we niet alleen!



Hoe ziet Urmond-Oost 
er uit in 2030?

Uitnodiging
Scan de QR-code of surf naar de 
website om de studie op te volgen!

https://www.gemeentestein.nl/projecten/145/urmond-oost-2030


