
Elsloo 2030 
Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

Beeldvormende raadsessie
21/09/2022



1. analyse

proces
2. visie

Beeldvormende raadsessies

3. strategie

Timing & proces

11 mei 2022

Wijkatlas Transformatieplan Actieplan

21 september 2022 dec. 2022/ jan 2023



1. analyse

2. visie

3. strategie

KWALITEIT 
& UITDAGING 

AMBITIE TOEKOMSTBEELD

PROJECTEN EN ACTIES

FOTO VAN DE WIJK

1

2

3

PROJECT

Proces



FASE 2 - visie

Een visie die verder bouwt op  aanwezige 
kwaliteiten en antwoord biedt op specifieke 

uitdagingen voor de wijk



Elsloo is omgeven door het uniek en 
reliëfrijk landschap van het Limburgse 
Heuvelland. Van oudsher was er een 
sterke relatie tussen de bebouwing 
en het landschap maar sinds de na-
oorlogse uitbreidingen is deze relatie 
verloren gegaan. 

Door de relatie met het landschap 
te herstellen kunnen we de 
woonomgevingen groener maken en 
inzetten tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering. 
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Meer ruimte voor het heuvelachtig landschap voor 
groenere en klimaatbestendige woonomgevingen

ambitie 1



toekomstbeeld 1
Huidige situatie



toekomstbeeld 1
Lange termijn visie



Ter hoogte van de Raadhuisstraat en 
de Stationstraat zijn er enkele groene 
zones tussen en achter de bebouwing. 
Deze groene plekken zijn de restanten 
van de historische huisweiden die deel 
uitmaakten van de boerderijen. We 
onderzoeken hoe deze gebieden kunnen 
ingericht worden als ware tuinen voor het 
dorp waar bewoners kunnen ontspannen. 

Daarnaast zijn er enkele sites waarvan 
de functie (die vaak niet past binnen de 
context van het historisch lint) nu of in 
de toekomst verdwijnt. Hier kunnen we 
het potentieel onderzoeken om deze 
sites te herontwikkelen in functie van 
levensloopbestendig wonen. 
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Het lint versterken door de groene plekken 
te vrijwaren & onderbenutte ruimtes te  
herontwikkelen voor levenslang wonen
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toekomstbeeld 2
Huidige situatie
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Lange termijn visie



Net zoals in de rest van het land 
kent ook Elsloo enkele zogenaamde 
‘bloemkoolwijken’. Deze wijken 
bestaan uit woonerven en kenmerken 
zich door hun hogere dichtheid. 
Opvallend is dat de bloemkoolwijken 
in Elsloo zeer versteend zijn en dus 
weinig groen hebben.

Er ligt een grote kans in het koppelen 
van de transformatie van de 
woningvoorraad aan het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit van deze 
buurten.  
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Van bloemkoolwijk naar woonerf met meer 
groen, herkenningspunten en identiteit.

ambitie 3



toekomstbeeld 3
Huidige situatie



toekomstbeeld 3
Lange termijn visie



Elsloo is goed voorzien met dagelijkse 
voorzieningen. Maar net daar waar de 
voorzieningen geclusterd zijn en veel 
mensen samen komen, is er weinig 
ruimte om elkaar te ontmoeten. 
 
De sterke aanwezigheid van de auto 
zorgt ervoor dat er geen aangename 
verblijfsruimte is.

We willen werken aan een dorp waar 
in de toekomst meer ruimte is voor 
ontmoeten om zo de sociale cohesie 
in het dorp te bevorderen. 
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Meer ruimte voor ontmoeten op de 2 
meest centrale plekken in de wijk

ambitie 4

Dorine 
Verschureplein

Aelserhof



toekomstbeeld 4
Huidige situatie

AELSERHOF DORINE VERSCHUREPLEIN



toekomstbeeld 4
Lange termijn visie

AELSERHOF DORINE VERSCHUREPLEIN
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• Projecten selecteren met specefieke 
doelstellingen 

• Stakholders in kaart brengen
• Fasering
• Budgetering en ambtelijke 

operationalisering

4x 4x 4x
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Projectfiches
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2x gebiedsvisies
1. Dorine Verschureplein
2. Aelserhof
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Projectfiches
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3x Ruimtelijke 
verkenningen

1. Droogdal
2. Historische lint
3. Bloemkoolwijken
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