Hoofdstuk 4 Gebiedsgerichte
uitwerking
4.1. Baarlo
Uit het leefbaarheidsonderzoek 2009 en de dorpsvisie Wij houden Baarlo Leefbaar 2011 geeft de gemeenschap aan waar zij naar toe wil op het sociale domein. Daarbij is onderscheid gemaakt in:
â Domein ontmoeten en gezondheidszorg in gebied Rond de Engelbewaarder;
â Domein cultuur, kunst en horeca: Markt e.o.;
â Domein onderwijs, kindbegeleiding en sport bij Hertog v.Gelrestr – Huissen.
Het college (B&W besluit 23-10-2012) heeft de gemeenschap gevraagd naar de samenhang en relaties
tussen deze domeinen en deze verder uit te werken in ideeën en de keuzen te onderbouwen. De gemeente faciliteert hierbij. Deze uitwerking is nog niet gebeurd.

Waar hebben we mee te maken?
1-1-2010

2020

opmerkingen

Aantal inwoners

6501

6303

3% daling, aantal huishoudens
stijgt nog licht

Aantal leerlingen basisonderwijs

604

551

8% daling

Aantal ouderen > 75 jr

264

357

35% stijging

Aantal woningen

2540

2720

28 per jaar

Werkgelegenheid

200-300

alleen bedrijventterrein

Aantal arbeidsmigranten

740

inschatting

51

1897

1967

53

1988

2012

Baarlo is ontstaan op de rand van het Maasdal op een dekzandrug en bestond van oorsprong uit een
lintbebouwing (Heuvel, Veldweg) en enkele buurtschappen, zoals Bong en Soeterbeek. Baarlo ontwikkelde zich verder langs een aantal kruisende wegen. Op de historische kaarten van Baarlo uit de 19e eeuw
is de Napoleonsbaan duidelijk te zien. Baarlo heeft zich in de loop der jaren met name aan de oostzijde
(richting Maas) van deze lijn ontwikkeld. Tot 1970 ontwikkelde Baarlo zich langs de linten en werden
nieuwe straten ontwikkeld. Op de kaart van 1988 is sprake van meer planmatig gebouwde nieuwbouwwijken, waaronder Baarlo Zuidoost, gelegen tussen de beken. Baarlo is al heel lang een kasteeldorp.
Kasteel d’Erp bestond al rond 1200, hoewel het in later tijd wel herbouwd is.

Kwaliteiten

Knelpunten

Baarlo is een aantrekkelijke woonkern door de
ligging nabij Venlo, de goede ontsluiting via de
Napoleonsbaan en de aanwezigheid van diverse
woningtypes. Het dorp onderscheidt zich van de
andere kernen in Peel en Maas door de vier kastelen, veel kunst in de openbare ruimte van o.a. Tajiri
en de ligging nabij de Maas met een veerverbinding
naar kloosterdorp Steijl. Daarnaast heeft Baarlo een
centrum met een fraaie historische uitstraling. Qua
voorzieningen heeft Baarlo veel te bieden met bedrijventerrein De Kieën als vestigingslocatie voor lokale
bedrijven, diverse winkelvoorzieningen die passen bij
de maat en schaal van Baarlo en een breed scala aan
maatschappelijke voorzieningen voor jeugd, sport,
onderwijs en zorg.
Op het vlak van infrastructuur zijn er wel knelpunten.
De Napoleonsbaan zorgt voor een ruimtelijke scheiding in het dorp en de ontsluiting van De Kieën leidt
tot overbelasting van de Bong. In het dorp is het voorzieningenaanbod enigszins versnipperd. De ruimtelijke kwaliteit kan op een aantal plaatsen worden verbeterd. Zo is de uitstraling van bedrijventerrein de Kieën
en de entree matig en is recreatieterrein De Berckt van
een trekker veranderd in een minder aantrekkelijke locatie. De relatie met de Maas komt niet overal even
sterk naar voren.
Bovenstaande sterke en minder sterke kanten zijn
volop herkenbaar in de woordwolk. Op de eerste kernbijeenkomst in Baarlo begin 2013, is de aanwezigen
gevraagd hun eerste associaties met hun dorp weer te
geven. De woordwolk is hiervan het resultaat.
Waar willen we naartoe?
Ontspannen woonmilieus
Voor Baarlo is de inzet om kleinschalige groene woon-

projecten passend in en ter versterking van het landschap (Kuukven II en III) te realiseren. Door de ligging van Baarlo tegen de Heldense bossen ligt hier
een kans op een bijzonder woonmilieu. Een andere
mogelijkheid is om met kleinschalige woningbouw
het dorpshart van Baarlo te versterken. Hiervoor is de
locatie Maasstraat / pastoor Geenenstraat (met gedeeltelijk een accent op ouderen) aangewezen. Voor
de dichtbebouwde en relatief stenige wijkjes aan de
zuidoostzijde van Baarlo wordt ingezet op kleinschalige ingrepen, die zorgen voor meer ruimte voor groen
en parkeren.
Baarlo is aangemerkt als leefdorp, zodat hier bovenop
de eigen behoefte, ook een kleine hoeveelheid extra
woningen gebouwd mag worden voor de eventueel
extra aanwas binnen de gemeente.
Baarlo ligt gunstig t.o.v. Venlo en werkgelegenheid in
de regio. Daarom kan naast de eigen behoefte sprake
zijn van een overloop. Gezien de demografische ontwikkelingen verdient woningaanbod voor starters en
senioren aandacht. Voor ouderen zijn diverse ideeën
passend en inspirerend, zoals experimenten voor
woonhofjes met collectieve tuinen, groepswonen
door ouderen, maar ook een gevarieerd aanbod van
kleinschalig grondgebonden en (beperkt) appartementen zijn geschikt. Daarnaast kan er in Baarlo voedingsbodem zijn voor bijzondere woonvormen, zoals
meegroeiwoningen. Tenslotte moet er ruimte blijven
voor kleinschalige inbreidingen en herstructureringen.
In het buitengebied van Baarlo, op de grens met
Blerick, ligt het plan Laarbroeck. De provincie heeft
kassen opgekocht en wil naast natuurontwikkeling
een luxe woonenclave ontwikkelen met 85 woningen
op kavels van meer dan 2000 m2. Hiervan zijn er 65
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