
Het openmaken 
                    van de Keutelbeek

‘Water van last naar lust’ 
Onder die titel ontving u in 2005 van ons een bewonerskrant 
met informatie over het openmaken van de Keutelbeek. 
Datzelfde jaar is onder een steekproef van aanwonenden van 
de Keutelbeek en overige inwoners van Beek en Neerbeek de 
mening gepeild over het openmaken van de Keutelbeek, die 
nu ondergronds door een rioolbuis loopt.

Uit het onderzoek bleek dat er voor de plannen voldoende draagvlak bestaat, waarna 
de gemeenteraad goedkeuring gaf aan een verdere uitwerking van de plannen. 
Sindsdien is er het één en ander gebeurd. Zo is er een klankbordgroep met daarin 
vertegenwoordigers van bewoners aan het tracé en betrokken organisaties in het 
leven geroepen. Er is een website www.waterleeftinbeek.nl met alle projectinformatie 
én in een werkatelier zijn mensen uit Neerbeek en Beek op een actieve en creatieve 
wijze samen aan de slag gegaan met waterschap, gemeente en het betrokken 
ingenieursbureau DHV om de (on)mogelijkheden van de ligging en de uiterlijke 
verschijningsvorm van de beek in hun straat mede te gaan bepalen. De deelnemers 
maakten een schetsplan. Dat plan wordt momenteel technisch onderzocht en de 
kosten worden in beeld gebracht.

Met deze krant willen we u informeren over de stand van zaken van dit grote 
project. Recente voorbeelden, van 2000 tot juni van dit jaar, bevestigen dat 
wateroverlast een groeiend probleem in Beek is. Het bovengronds brengen 
van de beek is één van de onderdelen bij de oplossing voor de wateroverlast. 
Andere oplossingen, die reeds ingezet worden, zijn het aanleggen van buffers 
en het afkoppelen van regenwater. Daarnaast zal het project ook de uitstraling 
van Beek positief beïnvloeden. Beek doet haar naam eer aan, met een beek 
die dwars door deze 
gemeente gaat 
stromen.

Historie
In het verre verleden liep de Keutelbeek als open beek 
door de kern van Beek. Van origine was de Keutelbeek 
een stroom met zuiver bronwater. Tot 1850 werd het 
water dan ook als drinkwater gebruikt. Echter, toen begin 
19e eeuw de leerlooierijen gebruik gingen maken van de 
beek en het water ook door boeren werd verontreinigd 
met mest, ging de kwaliteit van het water snel achteruit. 
Vandaar dat omstreeks 1935 dan ook werd besloten om 
de beek, inmiddels een soort van open riool geworden, 
te overkluizen. Dat wil zeggen dat de beek door een 
gesloten leiding wordt geleid. Riolering en overkluizing 
zijn vervolgens geleidelijk aan met elkaar verweven, met 
als gevolg dat de overkluizing nu volledig onderdeel 
uitmaakt van het gemeentelijk rioolstelsel. 
Van de huidige beek is alleen de bovenloop nog over-
gebleven. Ze ontspringt vanuit diverse kleine bronnetjes 
in de hellingen van het Kelmonderbos, en meandert 
vervolgens langs het buurtschap Geverik naar de vijver 
bij het kasteel Genbroek. Vanuit deze vijver wordt het 
schone bronwater gedoseerd afgevoerd naar het punt 
waar het in het riool van Beek verdwijnt. In de oorspron-
kelijke staat liep de beek door de kern van Beek, 
vervolgens door Neerbeek, Spaans Neerbeek, Krawinkel 
en Oud-Geleen, waar ze dan uitmondde in de Geleenbeek. 

Heden
De gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas 
willen een plan ontwikkelen om een einde te maken 
aan de overstromingen in Beek. Het openmaken van 
de Beek is één van de oplossingen. Andere onderdelen 
om de wateroverlast te beperken zijn: 1. de aanleg 
van waterbuffers op diverse plaatsen in de gemeente 
(om overtollig water op te vangen en geleidelijk af te 
voeren op het riool) 2. Afkoppeling en infiltratie verhard 
oppervlak binnenstedelijk gebied (zie artikel elders in 
deze krant). 3. Ontkoppeling van de Keutelbeek en het 
riool vanaf Genbroek tot aan de Geleenbeek.

Nu nog loopt het schone bronwater van de Keutelbeek 
het riool in. Dit betekent een onnodige belasting van 
het riool en van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Hiertoe hebben beide partijen het ingenieursbureau DHV 
opdracht gegeven om samen met hen en in dialoog met 
belanghebbenden, een plan te ontwikkelen. 

Dit plan moet leiden tot: 
••  Het leveren van een bijdrage aan het verminderen 

van de kans op wateroverlast 
••  Het scheiden van schoon bron- en regenwater en 

afvalwater 
••  Het waar mogelijk bovengronds brengen van de Keutel-
 beek in de bebouwde en niet bebouwde omgeving 

••  Het verfraaien van Beek en het buitengebied tussen 
Beek en Neerbeek 

••  Het vergroten van de beleving en het plezier aan 
water en natuur 

••  Het terugbrengen van natuurwaarden en recreatieve 
mogelijkheden langs de beek (flora en fauna) 

••  Het scheppen van mogelijkheden om het schone 
regenwater in de bebouwde kom af te koppelen 
van het vuile riool(water) en dit schone regenwater 
opvangen, bergen en gecontroleerd lozen in de open 
beek (beleid Provincie en waterschap) 

••  Het herstellen van historische waarden met 
(de beleving van) water als thema. 

De uitkomst van het project moet antwoord geven op de 
vraag wat het meest haalbare ontwerp is voor het toe-
komstige tracé van de Keutelbeek, waarbij de Keutelbeek 
(grotendeels) boven de grond wordt gehaald. Het ontwerp 
moet technisch, maatschappelijk en financieel haalbaar 
zijn. Uiteindelijk zullen de besturen van gemeente en 
waterschap begin 2008 beslissen of het uiteindelijke ont-
werp ook zal worden uitgevoerd. Ligt er begin 2008 een 
positief besluit dan zullen beide partijen de kosten dragen. 
Het waterschap neemt 2/3 van de kosten voor zijn 
rekening omdat met het uitvoeren van dit project een 
grote bijdrage wordt geleverd aan het uitvoeren van het 
beleid van het waterschap. 

Colofon Deze bewonerskrant “Water Leeft in Beek” is opgesteld 

door de gemeente Beek en het Waterschap Roer en Overmaas.

Regenwater afkoppelen en hergebruiken! 

Ook kan de riolering bij hevige regenbuien dat schone 
regenwater niet altijd allemaal verwerken met soms 
wateroverlast als gevolg. Mede een gevolg van veel 
verhard oppervlak op straten en in tuinen. Een oplossing 
is het afkoppelen van regenwater zodat het niet langer in 
het riool verdwijnt maar rechtstreeks teruggaat naar de 
natuur of wordt gebruikt voor het water geven van plan-
ten, het wassen van ramen en dergelijke. Gemeente en 
waterschap spannen zich in om daar waar mogelijk nu al 
regenwater af te koppelen van het riool. Het waterschap 
heeft ook een subsidieregeling voor gemeenten, particu-
lieren en bedrijven om het afkoppelen te stimuleren. 

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt uw bijdrage leveren en zelf regenwater af-
koppelen. Regen die op het dak van uw woning of schuur 
valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. 
Sluit uw regenpijp aan op een infiltratievoorziening en 
laat het water bezinken in de bodem. Dit noemen we 
afkoppelen. 
Welke methode u ook kiest, belangrijk is steeds te 
zorgen voor voldoende bergingsruimte voor hemelwater. 
Ook bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn 
het water te verwerken. De berging slaat het water 
tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in 
de bodem kan wegzakken. 

Het infiltreren van regenwater in de grond via infiltratie-
kratten of een grindbak, kunt u combineren met het 
plaatsen van een regenton. Het water wordt dan 
opgevangen in de regenton en stroomt van daaruit naar 
de infiltratievoorziening in de tuin. Voordeel is dat de 
regenton ook dient als blad- en zandvang en dat u het 
regenwater kunt gebruiken om planten water te geven 
en de ramen te wassen. 

Gemeente Beek

Postbus 20, 6190 AA BEEK

Raadhuisstraat 9

Tel: 046-438 92 22

Fax: 046-437 77 57

E-mail: info@gemeentebeek.nl 

www.gemeentebeek.nl

Waterschap Roer- en Overmaas

Postbus 185, 6130 AD SITTARD

Parklaan 10

Tel: 046-420 57 00

Fax: 046-420 57 01

E-mail: info@overmaas.nl

www.overmaas.nl

Gemeente Beek en afkoppelen
Door “optimaal” af te koppelen wordt de belasting op de 
riolering en het oppervlaktewater verder gereduceerd. 
Dit betekent het afgekoppelde regenwater zoveel 
mogelijk zichtbaar en beheerst infiltreren in de onder-
grond of gedoseerd afvoeren naar oppervlaktewater. 

De gemeente Beek gaat de kansen letterlijk en figuurlijk 
in kaart brengen zodat de gemeente deze kansen kan 
benutten. Het gaat dan om het meeliften bij rioolver-
vangingen en herinrichtingen van de openbare ruimte. 

Vooruitlopend op het opstellen van zo’n kaart wordt bij 
de bouwplannen voor het Sicof terrein en Carmelitessen-
klooster en de reconstructie Hobbelrade al gekeken naar 
de mogelijkheden voor het afkoppelen van schoon 
hemelwater.

Het infiltreren van afgekoppeld regenwater via in de grond geplaatste infiltratiekratten.

1e jaargang nummer 1  september 2007 bewonerskrant

Op 11 april werd in de 

Gundelfingenstraat een 

vitrinekast met daarin 

projectinformatie onthuld 

door wethouder Jan 

Bijen en voorzitter van 

het Waterschap Roer en 

Overmaas, Jan Schrijen

Uitnodiging 
In het najaar (verwachting 
november 2007) organiseren 
de gemeente Beek en het 
Waterschap Roer en Overmaas 

een bijeenkomst in het kader 
van dit project ‘Water leeft in 
Beek’. 

Belangstelling om hierbij te zijn? 
Meldt u dan nu reeds aan via 

info@gemeentebeek.nl 
Vermeldt u s.v.p. bij uw aan-
melding uw naam, adres, postcode 
en met hoeveel personen u wenst 
te komen. 

U ontvangt t.z.t. een bevestiging 
met daarin de juiste datum, locatie 
en tijdstip.
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Projectwebsite:www.waterleeftinbeek.nl

Planning
Wat is al gebeurd en wat gaat de komende tijd gebeuren?
 JUNI 2005

••  Enquête draagvlakonderzoek onder direct 
aanwonenden en overige inwoners Beek 

 SEPTEMBER 2005

••  Presentatie resultaten enquête 
••  Verspreiding bewonerskrant ‘Water van last naar lust’ 
 NAJAAR 2005

••  Voorleggen resultaten enquête en inspreekavond 
aan gemeenteraad. Gevolg: groen licht voor verdere 
planontwikkeling.

 FEBRUARI 2006

••  Besluit gemeenteraad Beek + Waterschap Roer en 
Overmaas  

 MEI 2006

••  Werkbezoek wethouder en ambtenaren aan 
soortgelijk project gemeente Beek-Ubbergen (bij 
Nijmegen)

 MAART 2007

••  Diverse publicaties in de media
••  Excursie gemeenteraad onder leiding WRO naar 

Kingbeek in Obbicht en Grevenbricht
••  1e Klankbordgroep bijeenkomst 
 APRIL 2007

••  Officieel startsein project Water Leeft in Beek 
door wethouder Jan Bijen en voorzitter WRO 
Jan Schrijen, door de onthulling van vitrinekast aan 
de Gundelfingenstraat met projectinformatie.

 MEI 2007

••  2e Klankbordgroep bijeenkomst met verkenning van 
het tracé per fiets.

 JUNI 2007

••  Technisch onderzoek ligging en stroomprofielen 
••  Excursie belangstellende inwoners naar de Kingbeek
••  Werkateliers (workshop om te komen tot voorstellen 

voor de tracés) 
 JULI - SEPTEMBER 2007 

••  Uitwerken voorlopig schetsontwerp 
••  Kostenraming 
••  3e Klankbordgroep bijeenkomst 
••  Schetsontwerp -> voorontwerp 
 OKTOBER - DECEMBER 2007

••  Informatiebijeenkomst 
••  Bestuurlijke besluitvorming voorontwerp 
••  Voorontwerp -> definitief ontwerp + kostenraming
••  4e Klankbordgroep bijeenkomst
 BEGIN 2008

••  Bestuurlijke besluitvorming definitief ontwerp 
 UITVOERING

Bij positief besluit Raad Beek én WRO: 
2008, 2009:  procedures, grondverwervingen 
2009:  start uitvoering
2010 e.v.:  gefaseerde uitvoering 
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De waterzuiveringen van Waterschap Roer en Overmaas maken vele liters water schoon. 
Behalve huishoudelijk afvalwater komen ook bakken schoon regenwater op de zuivering 
terecht. En dat is zonde van het geld en de energie die het kost om het water schoon te maken. 
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Resultaten 

1. GUNDELFINGENSTRAAT - LUCIASTRAAT

■ GUNDELFINGENSTRAAT

Een bewoner van de Gundelfingenstraat heeft 
verschillende suggesties. 
1. Stroomafwaarts aan de linkerzijde (oneven 

huisnummers) door de voortuinen, zodat bomen en 
parkeervakken kunnen blijven behouden. Dit heeft 
als consequentie dat het trottoir aan deze zijde ook 
behouden moet blijven vanwege wortels van de 
bomen. De bomen zo is het algemene beeld in de 
straat geven uitstraling aan de Gundelfingenstraat 
en in de zomer schaduw.

2. Stroomafwaarts aan de rechterzijde (even 
huisnummers). Hierbij kan de ruimte van het 
huidige trottoir worden benut. Daarnaast is de 
verwachting dat dit juridisch minder lastig zal zijn 
dan door voortuinen.

■ GASTHUISSTEEG/ ACHTER DE BEEK

De Gasthuissteeg is zeer smal. Het bleek fysiek niet 
mogelijk te zijn om hier een open beek aan te leggen. 
Vandaar de wens om te zorgen dat de beek hier 
ondergronds blijft liggen.
In Achter de Kerk is de fysieke ruimte op verschillende 
plaatsen ook zeer beperkt. De suggestie van de 
bewoners was om de beek wel door de straat te laten 
stromen, maar dan ondergronds met een rooster erboven 
zodat de beek wel zichtbaar en/of hoorbaar blijft. 
Het was ook een mogelijkheid om de beek in een 
soort gootje door de straat te laten lopen. Inspiratie 
voor deze vorm waren de foto’s van Beek-Ubbergen. 
Er werd ook nog als suggestie aangegeven dat de 
ommuring van de kerk een meter teruggelegd zou 
kunnen worden, zodat de beek net als vroeger weer 
achter de bomen zou komen te liggen.

Veldexcursie Kingbeek

De gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas vinden het belangrijk dat er voor het 
ontwikkelen en de realisatie van de plannen om de Keutelbeek open te maken voldoende 
draagvlak is bij de inwoners van Beek. Ook is het van belang dat het uiteindelijke ontwerp 
maatschappelijk, technisch en financieel verantwoord is. Uiteindelijk zal de gemeenteraad 
en het algemeen bestuur van het waterschap begin 2008 besluiten of het ontwerp of een 
variant uitgevoerd zal worden.

Omdat de gemeente en 
het waterschap grote 
waarde hechten aan de 
inbreng van vertegen-
woordigers van inwoners 
en omwonenden, is een 
klankbordgroep in het 
leven geroepen. Hierin 
zijn belangenorganisaties 
als Stichting Baek mit 
Baek, Beek Bloeit, LLTB, 
Heemkunde-vereniging, 
buurtverenigingen Beek 
en Neerbeek vertegen-
woordigd en een selectie 
van omwonenden. 

Adviserende rol

Leden van de klankbordgroep verkennen de loop van de Keutelbeek per fiets zoals deze nu 

ondergronds loopt. 

Aansprakelijkheid
Voor wateroverlast en waterschade in het 
algemeen, nu en in de toekomst, geldt dat 
u zelf moet afwegen of u een verzekering 
afsluit die waterschade dekt. Dat geldt 
voor iedereen in Nederland en staat los 
van de plannen voor de Keutelbeek. 

Voor iedereen geldt dat het goed is om te kijken 
en/of te weten welke schade uw verzekering dekt.

Iets anders is de vraag hoe de aansprakelijkheid is 
geregeld. In het geval van schadekwesties geldt het 
volgende. Ontstaat er schade als gevolg van de 

uitvoering van het werk dan kan betrokkene de 
aannemer aansprakelijk stellen. Waterschap Roer en 
Overmaas draagt de aannemer van te voren op om 
een CAR verzekering af te sluiten waar ook schade 
van derden ondergebracht kan worden. Uiteraard zal 
een aannemer de werkzaamheden zo plannen en 
uitvoeren dat schade aan derden wordt voorkomen. 
 
Als er schade ontstaat die inherent is aan het besluit 
om het werk uit te voeren, dan kan betrokkene een 
beroep doen op de nadeelcompensatie verordening. 
Deze is voor iedereen na te lezen op de website van 
het waterschap: http://www.overmaas.nl/
regelgeving/verordening_bestuurscompensatie_
waterschap_roer_en_overmaas

Op 26 juni 2007 heeft het werkatelier over de Keutelbeek plaatsgevonden. De burgers 
uit de kernen Beek en Neerbeek konden zelf aan de slag gaan met hun eigen straat om 
te kijken naar een mogelijke ligging en vormgeving van de Keutelbeek. Omwonenden en 
grondeigenaren zijn direct aangeschreven en heeft er een oproep gestaan in de Maas en 
Geleenbode. Uiteindelijk namen ruim dertig bewoners van Beek deel aan de werkateliers.

Veelgestelde vragen
Waarom moet de Keutelbeek eigenlijk worden 
opengemaakt? 
De plannen om de Keutelbeek open te maken komen 
voort uit de noodzaak om wateroverlast te beperken 
in de kernen Beek en Neerbeek. Het idee om de 
Keutelbeek uit het rioolstelsel te halen vormt een 
onderdeel van een totaalpakket van maatregelen om 
wateroverlast te beperken. Zo zijn al waterbuffers in 
het landelijk gebied aangelegd om regenwater 
tijdelijk op te vangen en daarna gecontroleerd af te 
voeren. Ook is er in beperkte mate gestart met het 
afkoppelen van of infiltratie van hemelwater in het 
bebouwde gebied. 

Waarom het openmaken van de Keutelbeek 
en geen grotere riolering? 
Zonder de aanleg van de open beek dienen forse 
investeringen te worden gedaan in de vergroting van 
de riolering om wateroverlast te verminderen. Indien 
de Keutelbeek open wordt gemaakt is een deel van 
de rioolaanpassingen niet nodig. Rioolvergrotingen 
voor de afvoer van schoon beek- en hemelwater zijn 
erg kostbaar, passen niet binnen het landelijke en het 
waterschapsbeleid. 

Van vroeger is bekend dat open water ratten 
aantrekt. Ik vind dat eng. 
Klopt. Vroeger waren de open beken open riolen. 
Nu hebben we een rioolstelsel en wordt het afval-
water door het waterschap gezuiverd geloosd op het 
oppervlaktewater. Afvalwater kan ongedierte 
aantrekken als het niet stroomt of als het ernstig 
vervuild is. De bedoeling van de open te maken 
Keutelbeek is dat het water stroomt en dat het 
schoon water betreft. Dat is ook een uitgangspunt en 
voorwaarde! Het water van de Keutelbeek is schoon 
bronwater. Ratten komen voor in sterk vervuild 
(riool)water. Over onderhoud en beheer maken 
gemeente en waterschap afspraken. 

Is het de bedoeling dat de hele Keutelbeek 
wordt opengemaakt? 
Dat is nog niet bekend. De gemeenteraad van Beek 
en het Waterschap Roer en Overmaas hebben 
besloten om een plan te ontwikkelen voor het (deels) 
open maken van de Keutelbeek. Uitgangspunt is het 
verder beperken van wateroverlast en het scheppen 
van mogelijkheden om het schone regenwater in 
de bebouwde kom af te koppelen van het vuile 
riool(water). Daarnaast kan een open beek een 
meerwaarde betekenen voor de kernen. Zichtbaar 
water ziet er leuk uit, brengt de natuur in de kernen, 
en wellicht zien we dan ook de ijsvogel weer terug! 
Ook past het binnen het beleid van het waterschap 
om beken zoveel mogelijk open te maken en 
hemelwater daar waar mogelijk of noodzakelijk af 
te koppelen van het riool. Niet elke regenbui kan 
tegenwoordig meer worden verwerkt door het 
rioleringssysteem. Door de klimaatverandering zullen 
de buien alsmaar heviger worden. 

■ STEGEN

In deze groep zijn geen uitspraken gedaan over 
een voorkeurstracé. Daarom zijn alle varianten nog 
optioneel. De deelnemers hebben ervoor gekozen om 
daarom voor alle varianten van het tracé de ligging van 
de beek aan te geven. Als de variant door de straten 
komt te liggen, dan is de voorkeur uitgesproken om 
deze stroomafwaarts gezien aan de linkerzijde van de 
straat te laten lopen. Als de beek door de achtertuinen 
komt te liggen, dan is de voorkeur uitgesproken om 
de beek stroomafwaarts aan de linkerzijde van de 
Luciastraat te laten lopen.
De overweging bij de ligging aan de linkerzijde was 
dat meer mensen aan de linkerkant van de Stegen een 
eigen oprit hebben waar ze de auto kunnen parkeren. 
Op deze manier kunnen de mensen aan de overzijde 
hun auto nog steeds recht voor de deur parkeren. 
Aan het begin van de Stegen ligt een basisschool. 
Veiligheid is daarom een extra belangrijk aandachtspunt. 
Ondanks dat de beek standaard geen hoog water bevat, 
kunnen niet oplettende kinderen zich bezeren als ze in 
de beek vallen. De beek kan in de directe omgeving van 
de school verdekt worden aangelegd en door middel van 
een afwijkende bestrating gemarkeerd worden.

2. BEEK (HOOLSTRAAT - KAP. WIJNENSINGEL)

■ BURGEMEESTER LEMMENSTRAAT

Deze groep heeft duidelijk de voorkeur gegeven voor 
een ligging van de beek door de straat en niet door de 
achtertuinen. Naar idee van de Kingbeek in Obbicht.
Een ligging van de beek door de achtertuinen bracht een 
aantal nadelen voor de bewoners met zich mee:
••  Opsplitsen van tuinen 
••  De achtertuinen zijn dan niet meer per auto 

bereikbaar (in het geval van de Burg. Lemmenstraat) 
••  Veiligheid
••  Gebrek aan toezicht op de beek (in geval van 

vervuiling)
••  Belevingswaarde van de beek is groter als deze door 

de straten loopt. 
De beek zou dan aan de linkerzijde tegen de 
perceelsgrenzen van de Burgemeester Lemmenstraat 
komen te liggen. De bewoners wilden daarbij zoveel 
mogelijk groen in de straat behouden.

■ KAPELAAN WIJNENSINGEL

De bewoners van de Kapelaan Wijnensingel wensen dat 
de beek in het weiland achter hun achtertuinen komt te 
liggen.
Het straatprofiel in de Kapelaan Wijnensingel is aan de 
krappe kant, dus de variant door de achtertuinen is de 
beste oplossing. De deelnemers vinden het niet erg dat 
de beek achter de achtertuin komt te lopen, maar de 
privacy moet niet aangetast worden. Er moet dus geen 
wandel- of fietspad langs komen. 
Vervolgens gaat de beek naar de waterbuffer aan de 
Oude Pastorie. Daar wordt de beek ‘uitgebufferd’ en 
stroomt langs de Spaubeekerstraat naar Neerbeek.

3. BUITENGEBIED + NEERBEEK 

Vanaf de waterbuffer stroomt de beek langs de Oude 
Pastorie en de Spaubeekerstraat stroomafwaarts aan 
de rechterzijde van de weg naar de Keulsteeg.
De strook groen aan de onderzijde van de weg wordt nu 
niet optimaal gebruikt. Daarbij kruist de beek bij deze 
ligging het minste aantal woningen voorlangs. Hierdoor 
zijn er minder bruggetjes nodig om de percelen met de
weg te verbinden.

■ KEULSTEEG

Aangegeven werd dat de beek die loopt in de Keulsteeg 
het beste aan de linkerzijde van de straat zou kunnen 
liggen, langs de perceelsgrenzen of eventueel door de 
voortuinen. De deelnemers gaven aan dat het geen 
probleem zou zijn om de Keulsteeg te veranderen in 
een éénrichtingsweg. Op deze manier wordt ook veel 
sluipverkeer tegengegaan. 

De Keulsteeg is daarbij de oudste straat van Neerbeek 
en het zou, naar de mening van de deelnemers, mooi 
zijn als de historie hier weer wordt teruggebracht. 
De Keutelbeek liep namelijk van oorsprong door de 
Keulsteeg. Het ontwerp van de beek zou dan veel 
moeten lijken op de Kingbeek in Obbicht. 

■ NEERBEEKERSTRAAT

In de Neerbeekerstraat werd de voorkeur aangegeven 
voor stroomafwaarts de rechterzijde van de straat.
Het wegprofiel van de Neerbeekerstraat is breed genoeg 
om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. De beek 
komt hier aan de rechterzijde van de straat te liggen. 
Aan de linkerzijde van de straat liggen meer woningen 
tot aan de rand van de weg. En, net zoals in de 
Keulsteeg, werd de voorkeur aangegeven de beek tegen 
de voortuinen aan te leggen. De beek zal de snelweg 
ondergronds kruisen en uiteindelijk uitkomen in de 
Geleenbeek. (Ter hoogte van St. Jans Geleen)

■ BUITENGEBIED

De optie van een beek door het buitengebied vond 
minder steun.
De deelnemers dachten meer profijt van de beek te 
hebben als hij niet door het buitengebied loopt. Als de 
beek door het straatbeeld loopt zien de burgers elke dag 
de beek, wanneer de beek door het buitengebied loopt 
zien de burgers de beek alleen tijdens een ‘goed weer 
wandeling’.
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‘In principe heb ik liever 
geen beek, maar het is 
beter dat hij er komt. 

Dan vind ik het erg 
prettig dat bewoners 

mee kunnen praten over 
de inrichting van het 

traject.’
 

Jop Sistermanns, 

deelnemer werkatelier

 

De uitvoering van het project wordt gedragen door een 
projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeente, 
het waterschap en DHV. De projectleider is afkomstig 
van het waterschap. De feitelijke uitvoering geschiedt 
door DHV. De projectgroep legt ‘besluiten’ over 
uitgangspunten en randvoorwaarden en het Voorontwerp 
en Definitief Ontwerp ter goedkeuring aan het bestuur 
van de gemeente en van het waterschap.
De klankbordgroep adviseert de projectgroep. 
Naast een klankbordgroep hebben gemeente en 
waterschap ook werkateliers georganiseerd. 
Voor meer informatie: www.waterleeftinbeek.nl

“Naast het belang voor de wateroverlast denk ik dat 
het openmaken van de beek het aanzien van 

de gemeente bevordert. Het zal de recreatie dan ook 
ten goede komen!”

 Cliff Ramsche, deelnemer werkatelier

Over het openmaken van 
de Keutelbeek vond op 
26 juni jl. een workshop 
plaats, genaamd ‘werk-
atelier’. Elders in deze 
krant vindt u hierover 
een uitgebreid verslag. 
Voorafgaand aan dit 
werkatelier vond een 
week eerder een excursie 
plaats naar de open 
Kingbeek in Obbicht en 
Grevenbricht. 
Het veldbezoek was 
bedoeld om een beeld te 
krijgen van een 
vergelijkbare situatie, 
gelijksoortige beek en hoe 
dat is ingepast binnen de 
bebouwde kom en 
daarbuiten.

Klankbordgroep ‘Water leeft in Beek”

Werkatelier: burgers aan het woord en aan de slag

Drie groepen, gingen aan de slag: 
1. Begin Beek (Gundelfingenstraat-Hoolstraat), 
2. Eind Beek (Hoolstraat-Kap. Wijnensingel) en 
3. Neerbeek (buitengebied en kern Neerbeek). 
De deelnemers beoordeelden de verschillende varianten 
voor het tracé en gaven binnen deze varianten aan waar 
zij de beek graag zouden zien liggen.
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