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1. INLEIDING
De gemeente Gulpen-Wittem bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet. Onder meer zal uiterlijk in 2024 een gemeentelijke Omgevingsvisie
tot stand zijn gebracht. Voorafgaand hieraan heeft het College de wens
om in de vorm van een pilot te experimenteren bij concrete gebiedsontwikkelingen.

> LOKALE VRAAGSTUKKEN

Wijlre-West, het gebied rondom Kasteel Wijlre, heeft aanknopingspunten om voorafgaand aan een concreet Omgevingsplan een visie in de
geest van de nieuwe Omgevingswet op te stellen. In dit gebied spelen
namelijk diverse ruimtelijke vraagstukken en zijn ook nieuwe ontwikkelingen te verwachten. De pilot gebiedsvisie Wijlre-West zal gefaseerd
verlopen:

> DNA

- Fase 1 Identiteit
- Fase 2 Ambitie
- Fase 3 Visie 		

(2019)
(2019-2020)
(2020)

Een gebiedsvisie is bovendien een goede kapstok voor integraal werken.
Door te werken met integrerende thema’s, door problemen centraal te
stellen, gebiedsgericht te werken en gemeenschappelijke kernwaarden en
belangen te benoemen als ‘wenkend perspectief’, wordt integraal werken
bevorderd. De gemeente heeft The Missing Link gevraagd om dit proces
te begeleiden.
The Missing Link is een onafhankelijk adviesbureau dat werkt op het
raakvlak van erfgoed, ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en recreatie.
The Missing Link helpt door middel van hun methodiek om de identiteit
van de plek te benutten voor ruimtelijke ontwikkelingen.
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Kasteel Wijlre, Brand Brouwerij, wateropgave, mogelijk
vrijkomen sportvelden

Mogelijkheden om identiteit en ambitie voor deze unieke
plek optimaal te benutten

> PARTICIPATIE
Gezamenlijk op reis om te komen tot uitvoeringsagenda
Wijlre-West 2035

> PILOT
Ervaring opdoen om te werken met de nieuwe
Omgevingswet

THE MISSING LINK
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2. KERNWAARDENSESSIE
Met betrokken partijen in het gebied vond op 9 september een eerste
sessie plaats over de identiteit van de plek. In het prachtige decor van
Kasteel Wijlre werd de sessie gestart met een welkomstwoord van
wethouder Jos Last en werden de deelnemers geïnspireerd met een
gedicht geschreven door Roel Slabbers.

Geuren van hop verdwalen hier in weelderige tuinen
Sportieve lichamen dansen energiek over aangeharkte velden
De kasteellaan stroomt langzaam vol cultuurhelden
Water kabbelt krachtig houten raderen in beweging
Hoge torens bier wachten geduldig gevuld op hun leging
Waar ze hard werken en met hun verlangens struinen
Na de introductie van de wethouder volgde een toelichting op de werkwijze door pilot-trekker Roel Slabbers, waarna The Missing Link het
‘Verhaal van Wijlre-West’ presenteerde. De deelnemers werden met deze
presentatie meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van het plangebied, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen, erfgoed- en culturele
elementen, verhalen en landschappen verwerkt: de biografie van de plek.
Vervolgens leidde Brigitte Bloksma de aanwezigen rond over het terrein
van Buitenplaats Kasteel Wijlre, waarna we een wandeling maakten over
de rest van het plangebied. Langs de Molen van Otten, de vakantiewoningen Schapenweide en de Brand Brouwerij.
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Hierna startte de workshop. Aan de hand van een kaartspel dachten de
deelnemers in twee groepen na over de identiteit van Wijlre-West. Hieruit
volgden kernwaarden die men van belang acht om op voort te bouwen bij
het maken van een visie voor het gebied.
De kaartjes zijn gemaakt op basis van de historische inventarisatie,
met eigenschappen van het gebied. Hierbij is gekozen voor een ruime
selectie aan afbeeldingen: van specifieke erfgoedelementen uit het
verhaal van de plek tot thema’s als zorg, groen, samenwerking of
beelden die een bepaalde doelgroep weergeven.
Iedere groep kreeg circa vijftien kaarten met de opdracht hieruit drie
kaartjes te selecteren die voor de groep de belangrijkste kernwaarden
van het gebied illustreren. Doel was door in gesprek op zoek te gaan
naar overkoepelende thema’s en kernwaarden die het verleden, heden en
toekomst met elkaar verbinden. Ofwel, een verhaallijn met kernwaarden te
maken om de agenda van de plek vorm te geven.

3. RESULTATEN

Ten slotte werd aan beide groepen gevraagd een toelichting te geven op
de desbetreffende kaartjes. De gekozen kaartjes en de resultaten van de
twee groepen zijn op de volgende pagina’s samengevat.
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3. GROEP 1

3. GROEP 2 3.
Landschap, natuur, water

Het landschap, de natuur en het water hangen als het ware boven de
waarden die de andere kaartjes verbeelden. Het landschap is het verbindende element voor de omgeving. Tot op de dag van vandaag is het
bepalend voor alles wat er in het gebied te vinden is, zoals de ondernemingen en producten. Zonder het landschap kan de rest niet voort
bestaan.

Bourgondisch genieten

Het gebied geeft een direct gevoel van rust en onthaasting. Het water van
de rivier de Geul fungeert als bron voor haar omgeving. Tezamen geeft
het een bourgondisch karakter aan het gebied, dat een trekker voor
buitenstaanders vormt. Een stukje buitenland in Nederland. Het laat zien
dat Wijlre-West altijd in verbinding (blijft) staan met het lokale, maar met
een uitstraling naar het nationale, en soms ook het internationale publiek.

Vak- en meesterschap

Ambachtelijke tradities worden van generatie op generatie doorgegeven.
Het vakmanschap en meesterschap zien we terug op verschillende
manieren en bij verschillende disciplines in het gebied. Hand- en maatwerk zijn belangrijke waarden en zorgen voor een kwalitatieve uitstraling.

Vernieuwing en innovatie

Het gebied kent eeuwenoude ambachten, maar deze worden altijd in het
daglicht van en in relatie tot het hedendaagse geplaatst. Met respect voor
de historie en met oog voor de toekomst, zijn vernieuwing en innovatie
belangrijke en terugkerende elementen.
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Samen sterk / Kwetsbaarheid

Dit plaatje werd te midden van de andere waarden die zijn gekozen
geplaatst. Het staat symbool voor ‘samen sterk’: de omgeving wordt
gekoesterd en gezamenlijk in stand gehouden, maar (vaak) met minimale middelen. Het gebied is bijzonder maar ook kwetsbaar. Het kaartje
symboliseert daarmee ook het vinden van een goede balans in het
gebied en tussen behoud en ontwikkeling. Maatwerk is van belang.

Natuur en cultuur

Deze kaartjes werden bij elkaar gelegd om de belangrijkste waarden
- natuur en cultuur - van het gebied te tonen, maar vooral ook de
samenhang te benadrukken. Het heuvellandschap met de Geul is het
vertrekpunt en de drager van het gebied. Kasteel, Molen en Brouwerij
zijn er onlosmakelijk mee verbonden. De variatie van natuur en cultuur
maakt het gebied sterker, maar deze moet en in balans blijven.

Toegankelijkheid

Dit plaatje laat zien dat er teamwork nodig is om samen sterk te
kunnen staan. Naast bourgondische gezelligheid verbeeldt het ook
toegankelijkheid: de functies van het gebied moeten voor iedereen
beschikbaar zijn, en daarom ook betaalbaar blijven.
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4. BEVINDINGEN
LANDSCHAP ALS DRAGER VAN IDENTITEIT

In de toelichting op de geselecteerde kaartjes door de twee groepen en
de gezamenlijke bespreking hiervan, zien we interessante bevindingen.
Er komt een duidelijk beeld naar voren hoe de betrokken stakeholders
de identiteit van Wijlre-West en de uniciteit van het gebied zien. We zien
duidelijke parallellen waarbij de groepen ook eigen accenten leggen. Het
bijzondere landschap wordt door de deelnemers genoemd als de belangrijkste identiteitsdrager van het gebied. Het wordt bovendien gezien
als het vertrekpunt voor ontwikkelingen in het gebied. Niet alleen door de
geschiedenis heen, maar ook als leidraad voor de toekomst geven zij aan
dat molen, kasteel en brouwerij altijd onlosmakelijk met het landschap
verbonden zijn, waarbij ook de onderlinge samenhang belangrijk is.
Desalniettemin valt op dat deze erfgoedelementen in de sessie door de
deelnemers niet expliciet werden benoemd als te behouden waarden. Het
kan natuurlijk zijn dat zij deze erfgoedwaarde als direct betrokkenen als
zo vanzelfsprekend zien, dat zij deze niet nadrukkelijk hebben benoemd.
Naast het landschap werd ook het bourgondisch genieten alom benoemd
als karakteristiek van Wijlre-West.

TEGENSTELLINGEN MAKEN HET GEBIED

Waar het landschap op meer plekken de belangrijkste identiteitsdrager is,
wordt de uniciteit van dit deel van het Heuvelland, Wijlre-West misschien
wel het meest geladen door de tegenstellingen die de deelnemers tijdens
de sessie naar boven haalden. Deze schijnbare tegenstellingen maken
het gebied door zijn contrasten mogelijk juist spannend, aantrekkelijk en
onderscheidend. Op basis van het gesprek in de groepen en in de terugkoppeling aan elkaar, herkennen we tegenstellingen op drie dimensies.
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1. LOKAAL <> INTERNATIONAAL

De eerste die wordt benoemd is de kracht van het lokale en het kleinschalige tegenover de
(inter)nationale allure en uitstraling die kenmerkend is voor het gebied. Illustratief zijn onder
meer de Brand Brouwerij en Kasteel Wijlre, beide geworteld in het lokale van Wijlre, maar ook
met nadrukkelijke verbindingen naar buiten.

2. AMBACHT <> VERNIEUWING

De tweede dimensie die opvalt is het sterk benoemen van de ambachtelijke traditie en het
vakmanschap aan de ene kant (zoals in de molen en de brouwerij) en innovatie en vernieuwing
aan de andere kant. De deelnemers zien Wijlre-West als gebied waar respect is voor de historie maar ook oog is voor de toekomst waardoor er ruimte is voor verandering.

3. SAMEN STERK <> KWETSBAARHEID

De derde dimensie die aan de orde komt is de tegenstelling tussen samen sterk en kwetsbaarheid. Vooral in groep twee werd deze spanning benoemd. Aan de ene kant kunnen betrokken
partijen en ondernemers elkaar versterken en het gebied samen verder op de kaart zetten,
onder andere door aan te sluiten op elkaars plannen en initiatieven. Aan de ander kant is het
gebied kwetsbaar en moet de kracht van het rustieke landschap worden gekoesterd. Een
goede balans in het gebied tussen behoud en ontwikkeling wordt daarom als belangrijk gezien.

The Missing Link vertaalde de bevindingen van de deelnemers
aan de kernwaardensessie naar de verhaallijn ‘Op Wijlrense
maat’. Deze kan dienen als leidraad in het vervolgtraject van dit
pilot-project en als wenkend perspectief voor de toekomst van
Wijlre-West.
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5. VERHAALLIJN
Wijlre-West, plek van verbinding en beweging door de tijden heen.
Een verlangplek aan de Geul, in het glooiende landschap van de
Limburgse heuvels. Waar het verleden wordt gekoesterd en wordt
gewerkt aan de toekomst. Verlangens naar rust en aandacht worden er
beantwoord met bourgondische gastvrijheid.
Natuur, cultuur en ambacht stromen hier samen op het ritme van het
kabbelende water. Daar waar kasteel, molen en brouwerij al eeuwenlang
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, versterken zij elkaar nu als
harmonieus ensemble. Op Wijlrese maat staat voor een landschap dat
in balans is, waarbij men oog heeft voor de kracht van haar openheid en
kwetsbaarheid.
Voortbouwend op de traditie van vakmanschap wordt er samengewerkt.
Waar al sinds jaar en dag goede smaak wordt ontwikkeld en naar
vernieuwing wordt gezocht. Op eigen wijze en met kwaliteit voorop.
Van de Molen van Otten, waar in de vorige eeuw succesvol werd geëxperimenteerd met het opwekken van electriciteit door middel van waterkracht, tot de wateropgave van het Geuldal, waaraan nu wordt gewerkt.
Maar ook de eeuwenlange brouwtraditie in panhuis en Brand Brouwerij tot
de moderne kunsttentoonstellingen van buitenplaats Kasteel Wijlre.
Een plek waar het goed toeven is en alle zintuigen worden geprikkeld.
Waar de bezoeker niet alleen kan genieten en ontdekken, maar ook wordt
verrast en zich verwondert. Geconfronteerd met contrasten tussen oud en
nieuw.
Een plek met smaak en allure. Op Wijlrese maat.
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6. WENKEND PERSPECTIEF

“

WIJLRE-WEST STAAT VOOR:
SAMEN, VERNIEUWEND, RUST, KWETSBAAR, BOURGONDISCH EN CONTRAST.
TERUG WILLEN NAAR EEN VERLEDEN MET GRANDEUR EN
MET FRISSE BLIK UITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST.
GEWORTELD ZIJN IN TRADITIES VAN DE OMGEVING EN
DAARMEE IN HARMONiE TE LEVEN MET AANDACHT VOOR
KWALITEIT.
DE CONTRASTEN IN HET GEBIED MAKEN WIJLRE-WEST
VEELZIJDIG, SPANNEND EN AANTREKKELIJK.

18

”

> SAMEN
> VERNIEUWEND
> RUST
> KWETSBAAR
> BOURGONDISCH
> CONTRAST
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AANWEZIGEN SESSIE 9 SEP 2019
Gemeente Gulpen-Wittem

The Missing Link
Buitenplaats Kasteel Wijlre
Brouwerij Brand
Vakantiewoningen Schapenweide
Elisabeth Strouven Fonds
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Roel Slabbers (RO/trekker pilot)
Edith Vervuren-Lemmen (RO/plv. trekker pilot)
John Ubachs (Erfgoed)
Sanne van Mieghem (Bedrijfscontacten)
Ilona ten Esschert (Duurzaamheid)
Ralf Defaux (Projectleider Omgevingsvisie Lijn50)
Naima Abbas (Adjunct-dir. Beleid en Projecten)
Jos Kusters (Gemeentesecretaris/Projectmanager Omgevingswet)
Jos Last (Projectwethouder Omgevingsvisie/RO)
Paul Splinter (Senior Adviseur)
Ilya Lindhout (Junior Adviseur)
Brigitte Bloksma (Directeur Stichting)
Kasper Donners (Raad van Toezicht)

Gemeente Gulpen-Wittem, Wijlre-West
Roel Slabbers | Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
+31 43 8800 676
roel.slabbers@gulpen-wittem.nl
www.gulpen-wittem.nl
in samenwerking met
The Missing Link
Paul Splinter | Senior Adviseur
2e Daalsedijk 6, 3551 EJ Utrecht
+31 63 1001 314
p.splinter@the-missinglink.nl
www.the-missinglink.nl

Joop Wiggers (Brouwerijmanager)
Frans van Hoof (SHE Manager)
Bart Otten
Yvonne Otten
Ruby Krouwels (Vastgoedbeheer)
Dik Mol (Rentmeester)

Waterschap

Arno de Haas (Beleidsmedewerker)

Molen Otten

Jo Otten
Remco Otten

Projectleider:
Tekst: 		
Vormgeving:
2019
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Paul Splinter
Paul Splinter, Ilya Lindhout
Ilya Lindhout
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