
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Wonen in een theater : een alternatief voor de VINEX-locatie Bavel-Groot in Breda

Prinsen, T.J.J.R.

Award date:
1997

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a06ec85c-9cfa-40e1-8793-cd830516bbfe


WONEN IN EEN THEATER 

11 111 ! 11 i l \ 11\ 11/1(\ l1 \1 i!/ 11 \ / /1 

Een alternatief voor de VINEX-locatie Bavel-Groot in Breda 

Afstudeerverslag T .J .J. R. Prinsen 
id .nr. 394983 

december 1997 



VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag betreft het tweede en afsluitende deel van 

mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

volgt op het eerder uitgevoerde onderzoek 'Landschap om te 

wonen' . In dit onderzoek werden verschillende manieren van 

omgaan met het landschap bij het ontwerpen van een woonwijk 

beschreven. Eén van de conclusies uit het onderzoek was dat het 
' 

landschap tegenwoordig een zeer bepalende factor in het 

ontwerpproces is. Om dit aan den lijve te kunnen ondervinden, heb 

ik er voor gekozen om zelf een ontwerp op basis van het 

landschap te maken. 

De locatie Bavel-Groot is gelegen ten zuidoosten van Breda, 

tussen de kernen Bavel en Dorst. In de periode 2005-2009 zullen 

hier zo'n 2.000 woningen gebouwd moeten worden. 

Het ontwerp is grotendeels gebaseerd op de persoonlijke 

interpretatie van het landschap. Deze heeft plaatsgevonden na 

een grondige analyse van het bestaande landschap. In het 

landschap is gezocht naar aanleidingen voor het concept. Dit heeft 

geleid tot het concept van het theater. Het theater dat gevormd 

wordt door het landschap, waar de nieuwe bebouwing in 

opgenomen is. 

Gedurende het afstuderen is mij duidelijk geworden dat het samen 

laten gaan van wonen en natuur geen eenvoudige opgave is. 

Constant dient gekeken te worden naar de onderlinge 

consequenties van bepaalde beslissingen. Daarnaast is het af en 

toe nodig om meer specialistische kennis te raadplegen. Zo heeft 

bijvoorbeeld het begrip ecologische verbindingszone de nodige 

hoofdbrekens gekost. 

Dit plan had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking 

van enkele personen. Met name de op- en aanmerkingen van mijn 

drie begeleiders, Dhr. Kees Doevendans, Dhr. Jacques Valk en 

Dhr. Han Lorzing zijn een constante stimulans geweest. Ook de 

volledige medewerking van Mevr. L. ten Horn en haar collega's van 

de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Breda was 

daarbij onontbeerlijk. 

Ten slotte wil ik graag mijn ouders bedanken, die mij de afgelopen 

jaren in staat hebben gesteld om onbezorgd te kunnen studeren. 

Bedankt daarvoor. 

Ted Prinsen 
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SAMENVATTING 

Het afstudeerproject 'Wonen in een theater' komt voort uit het 

eerder uitgevoerde onderzoek 'Landschap om te wonen'. In dit 

onderzoek zijn verschillende manieren van het ontwerpen van een 

woonwijk op basis van het landschap onderzocht. Daarnaast zijn er 

enkele conclusies getrokken die betrekking hebben op de 

veranderende manier van het omgaan met landschap. 

Belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat men het landschap 

steeds meer waardeert en daarom ook een steeds prominentere 

rol gaat spelen bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken. 

Ook bij de totstandkoming van het plan 'Wonen in het theater' 

heeft het landschap een bepalende rol gespeeld. Het landschap is 

als uitgangspunt genomen. Na een inventariserende fase, waarin 

nauwkeurig het bestaande landschap geanalyseerd en beschreven 

is, heeft er een persoonlijke interpretatie plaatsgevonden. In deze 

interpretatie zijn structuren en elementen blootgelegd die 

essentieel geacht worden bij de persoonlijke typering van het 

landschap. 

Vanuit de persoonlijke interpretatie is de ecologische 

verbindingszone als startpunt genomen, waarna het verdere plan 

uitgewerkt is. Door zijn functie en uiterlijk wordt de ecologische 

zone het decor genoemd. Aansluitend hierop bevindt zich het open 

agrarische landschap, waarop het boerenleven zich afspeelt. 

Hiervoor is de term podium als metafoor geïntroduceerd. In 

navolging van de termen decor en podium, wordt het grootschalig 

woongebied gedefinieerd met de term zaal. Dit grootschalig 

woongebied is gelegen rondom een voormalige vuilstort, die door 

zijn grote omvang dienst doet als balkon. Door gebruik te maken 

van bovenstaande metaforen ontstaat het theater. In dit theater zijn 

er eveneens spelers op het podium. Deze spelers worden gevormd 

door nieuwe gehuchten. Aanleiding voor deze nieuwe gehuchten is 

de persoonlijke interpretatie, waarin het bestaande agrarische 

karakter een gr~te rol speelt. Om dit karakter te versterken worden 

nieuwe gehuchten gecreëerd, die grote gelijkenis vertonen met de 

bestaande gehuchten, maar zijn opgebouwd uit nieuwe woningen. 

Hierdoor ontstaat er een nieuwe manier van wonen, als reactie op 

de huidige VINEX-wijken. 

Een nieuw gehucht geeft aanleiding tot andere manieren van 

werken, wonen en leven, waarvoor specifieke uitwerking gemaakt 

kunnen worden. 
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1 INLEIDING 

Dit afstudeerproject betreft een alternatief voor de (VINEX-) locatie 

Bavel-Groot van de gemeente Breda. In de periode 2005-2009 

zullen hier 2.000 woningen gerealiseerd moeten worden om te 

kunnen voorzien in woningbouw dichtbij de centrale stad Breda. 

Breda vervult daarin de opvang voor de woningbouw binnen de 

stadsregio Breda. 

Bij het ontwerp voor Bavel-Groot speelt het (bestaande) landschap 

een grote rol. Dit is mede ingegeven door het eerder uitgevoerde 

onderzoek "Landschap om te wonen". In dit onderzoek zijn 

verschillende manieren van omgaan met landschap bij het 

ontwerpen van woonwijken beschreven. 

De locatie Bavel-Groot is aangewezen als VINEX-locatie. Dit houdt 

in principe in, dat er volgens de regels van de VINEX gebouwd 

wordt. De laatste tijd is er echter steeds meer kritiek op de invulling 

van de VINEX-locaties. Zo worden de gehanteerde dichtheden en 

woonvormen als te star beschouwd; er is niet voldoende vrijheid 

om experimenteel en vernieuwend te ontwerpen. Dit heeft tot 

gevolg dat er door deze strakke randvoorwaarden voornamelijk 

eenzijdige woongebieden ontstaan, waaraan de bewoner geen of 

weinig identiteit kan ontlenen. Bij deze uitwerking van Bavel-Groot 

wordt daarom de vrijheid genomen om af te wijken van deze regels 

en een eigen invulling te geven aan de locatie. Immers iedere 

locatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken en iedere opdracht 

heeft zijn eigen specifieke aandachtspunten. Daarnaast is het zo, 

dat de daadwerkelijke uitvoering van het plan nog ver weg is 

(2005-2009). Het is naar mijn mening dan ook moeilijk om reeds nu 

(1997) aan te geven wat in 2005 wenselijk en mogelijk is. Hiermee 

wordt mijns inziens met de huidige VINEX-regels geen of weinig 

rekening gehouden. Zo valt er te denken aan nieuwe woonvormen 1 

nieuwe vormen van energie-opwekking en -verbruik en andere (nu 

nog) vooruitstrevende zaken . 

De eigen invulling van de locatie vindt zijn oorsprong voornamelijk 

in het landschap. Dit landschap is het belangrijkste gegeven, van 

waaruit het ontwerp tot stand komt. Het landschap zelf dient zoveel 

mogelijk aan te geven wat er mogelijk en wenselijk is. Dit kan zijn in 

een concrete vorm of in een inspirerende vorm. 

Het ontwerpen op basis van het landschap heeft geleid tot een 

specifiek concept. Dit concept is tot stand gekomen door de 

interpretatie van de opdracht, de interpretatie van de VINEX

problematiek en de interpretatie van het landschap. Met name in 

het landschap zijn de aanleidingen gevonden voor het concept. 
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Dit verhaal is onder andere een reactie op de VINEX-problematiek. 

Het probeert, door het introduceren van andere woonvormen, een 

alternatief te geven voor de huidige VINEX-locaties. 

Het concept is het theater. Het theater dat gevormd wordt door 

elementen en structuren in het landschap. De planbeschrijving kan 

daarbij gezien worden als het script, waarin precies uiteengezet 

wordt hoe het verhaal vorm krijgt. Het script heeft hier een dubbele 

betekenis. Enerzijds geeft het het verhaal weer van het ontstaan 

van het theater, anderzijds geeft het het kader voor de nieuwe 

woonomgeving en woonomstandigheden waarin de toekomstige 

bewoners een rol spelen. 

Het script is echter nog niet af. Er zijn nog veel aspecten die het 

verdienen nader uitgewerkt te worden. Het zou te ver gaan om 

deze aspecten ook binnen dit project te bespreken en uit te 

werken . 
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2 DE OPDRACHT 

De opdracht is het maken van een globaal ontwerp voor een 

uitbreiding van de gemeente Breda, genaamd Bavel-Groot. De 

opdracht zoals die hieronder puntsgewijs beschreven staat komt voort 

uit twee bronnen: de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. 

Omdat de daadwerkelijke uitvoering van het plan nog ver in de 

toekomst ligt, is er nog weinig concreets bekend. Onderstaande 

punten zijn dan ook samengesteld uit het SRUP (StadsRegionaal 

UitwerkingsPlan) en uit gesprekken met medewerkers van de 

Gemeente Breda. Tezamen met een persoonlijke interpretatie heeft 

dat geleid tot de volgende aandachtspunten: 

-2.000 woningen; 

Dit is anders dan in het SRUP vermeld staat, maar in de meest 

recente opgave van de gemeente Breda Uuni 1997) wordt hier echter 

van uitgegaan. 

- Ruimte reserveren voor de bijbehorende voorzieningen; 

Er dient ruimte gecreëerd te worden om noodzakelijke voorzieningen 

in onder te kunnen brengen. 

-Verbinding met de stad Breda; 

Het nieuwe gebied dient goed verbonden te worden met de stad. 

-Het inpassen van de voormalige vuilstortplaats; 

In het plangebied is een afgewerkte vuilstortplaats gelegen, die in het 

plan opgenomen dient te worden. 

- Aanbrengen ecologische verbindingszones; 

In het SRUP en in de Groenvisie (opgesteld door de gemeente 

Breda) zijn twee ecologische verbindingszones aangegeven die door 

het plangebied lopen. Deze zullen opgenomen moeten worden. 

- De ligging nabij Bavel en Dorst; 

Hoe kan het nieuwe woongebied goed ingepast worden in de 

omgeving van Bavel en Dorst? 

- Inpassing van 100 ha bos; 

Vanuit de gemeente bestaat de wens om 100 ha bos aan te planten 

als verbinding tussen de Boswachterij Dorst en de Chaamse Bossen 

(ecologische verbindingszone). 
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- Respecteren en in stand houden van het watersysteem; 

Het watersysteem in het plangebied is van grote waarde voor de 

natuur. Hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. 

-Geluidsbelasting; 

Een groot deel van het plangebied is gelegen binnen de 

geluidscontouren van de vliegbasis Gilze Rijen. 
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3 DE STAD BREDA 

Breda en de stadsregio 

Breda, gelegen in het westen van de provincie Noord-Brabant, is 

met zijn 160.000 inwoners de veertiende stad van Nederland. 

Samen met de omliggende gemeenten maakt het deel uit van de 

zogenaamde stadsregio Breda. 

De stadsregio Breda neemt een bijzondere positie in Brabant in: 

het is onderdeel van de 

Brabantse stedenrij (Bergen op 

Ai\&TeR tt
0

( ~ 

CEt-l WA6 // ~urRè(M" 

Ligging in groter verband 

Zoom - 's-Hertogenbosch), 

maar ligt tevens in het noord

zuid gerichte spanningsveld 

Rotterdam - Antwerpen. De 

ligging op de kruising van deze 

twee assen biedt de regio 

goede 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

Breda neemt daarin als regionaal stedelijk knooppunt een speciale 

positie in. 

Het stedelijk gebied in de stadsregio Breda wordt gekenmerkt door 

de aanwezigheid van drie verstedelijkte kernen, te weten Breda, 

Etten-Leur en Oosterhout, die onderling in grootte (respectievelijk 

160.000, 34.000 en 51 .000 inwoners) en functie verschillen . 

Breda is de centrale stad, met een bovenregionale 

verzorgingsfunctie. In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra) 

is Breda aangewezen als stedelijk knooppunt als onderdeel van de 

stedenring Centraal Nederland. 

De stad wordt door de spoorlijn in twee delen gesneden. Het 

gebied ten noorden van de spoorweg is grootschalig van aard en 

rationeel van opzet. Ten zuiden van de spoorlijn ligt het historische 

stadshart, dat omgeven wordt door een kleinschalig stedelijk 

gebied waarvan de structuur bepaald is door het radiale verloop 

van de beekdalen. 

Etten-Leur en Oosterhout zijn 

de twee grote nevenkernen 

met een regionale functie. 

Etten-Leur is een tweepolige 

kern , die bestaat uit Etten en 

Leur met daar tussenin het 

N.S.-station. Oosterhout is een 

zelfstandige kern, met een 

eigen voorzieningenstelsel. 
Het Centraal Stedelijk Gebied 

Naast de grote stedelijke kernen is er een aantal kleinere kernen 

van uiteenlopende omvang rond Breda, te weten Bavel, Ulvenhout, 
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Prinsenbeek en Teteringen. Deze kernen hebben ondanks hun 

korte afstand tot de drie grote kernen hun dorpse karakter in 

belangrijke mate behouden. 

Drie landschapstypen 

Het landschap van de stadsregio Breda wordt gekarakteriseerd 

door een drietal herkenbare landschapstypen: het grootschalige 

zeekleilandschap in het noorden van de stadsregio, een 

kleinschalig zandlandschap in het zuiden van de regio en daar 

tussenin een overgangsgebied tussen zeeklei- en zandlandschap. 

Het zeekleigebied wordt gekenmerkt door weidse open gebieden, 

een regelmatige kavelstructuur en een eenduidig grondgebruik. 

Het kleinschalige zandlandschap wordt met name vormgegeven 

door het breed vertakte bekenstelsel van de Mark en de Aa of 

Weerijs , wat wordt geaccentueerd door het natuurlijk reliëf en de 

beekbegeleidende bossen op de randen van de dalen. Het 

landschap heeft een kleinschalig, besloten karakter en kent 

onregelmatige verkavelingspatronen en een gedifferentieerd 

grondgebruik. 

Een van de belangrijkste kenmerken van de natuurwaarden in de 

stadsregio Breda is de samenhang met het oppervlaktewater- en 

grondwatersysteem. Daarin is van zuid naar noord een geleidelijke 

overgang aanwijsbaar van het hooggelegen bron- en 

20 

De drie landschapstypen 

infiltratiegebied via een afstroomgebied naar het op- en 

aanwasgebied van de open polders ten noorden van Etten-Leur, 

Terheijden en Oosterhout (afwisseling kwel/infiltratie) . Horizontale 

grondwaterstroming vindt voornamelijk in noordwestelijke richting 

plaats. Op diverse plaatsen, met name langs de waterlopen, vindt 

kwelstroming plaats. 



Het StadsRegionaal Uitwerkingsplan 

Het StadsRegionaal UitwerkingsPlan 

De woningbouwlocatie Bavel-Groot is als VINEX-locatie 

opgenomen in het Stadsregionaal Uitwerkingsplan (SRUP) van 

maart 1995. In dit plan worden de toekomstige ontwikkelingen 

binnen de stadsregio aangegeven. Er wordt daarin ook gesproken 

over Bavel-Groot, wat in het SRUP vermeld wordt onder de naam 

Breda-Zuidoost. De belangrijkste passages voor Bavel-Groot die in 

het SRUP vermeld staan zijn: 

"De uitbreidingsrichting Breda-Zuidoost is van belang voor 

versterking van de positie van de centrale stad Breda. Het is de 

enige grote locatie naast Breda-Noordoost die kan voorzien in 

woningbouw bij de centrale stad. Er kan van een locatie met een 

omvang van ca. 1.500 woningen worden uitgegaan. Ontwikkeling 

van deze locatie vraagt om een uitgesproken visie op de 

ontwikkeling van de uitbreidingsrichting Breda-Zuidoost." 

"De locatie Breda-Zuidoost is aantrekkelijk vanwege de ligging op 

korte afstand van .de centrale stad, maar zal zonder aanvullende 

maatregelen veel ongewenste automobiliteit oproepen. Binnen de 

planperiode is de aanleg van een nieuwe kostbare ontsluiting met 

een aanhaking op een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding 

niet haalbaar." 

"Bij de verdere uitwerking van deze stadsregionale bouwlocatie 

moeten, gekoppeld aan de fasering van de woningbouw, expliciet 

maatregelen worden getroffen die deze negatieve effecten voor 
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met name het fietsverkeer en het openbaar vervoer (zoveel 

mogelijk) teniet doen." 

Belang rijke milieu-aandachtspunten 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste milieu-aandachtspunten 

voor de locatie Breda-Zuidoost naast elkaar gezet. 

landschap en ecologie woon- en leefmilieu mobiliteit ruimtegebruik 

aardkundige waarden, geluidshinder, afstand tot landbouw 

verlies schaaluitersten, verstoring bestaande spoorvervoer, scholen 

archeologische en/of bebouwing en winkelcentra en 

cultuurhistorische 

waarden, verstoring 

flora en fauna 

omgeving 

Hoogeind Il 

werkgelegenheid 

Het is voor de verdere uitwerking van de locatie Breda-Zuidoost 

van belang om kort in te gaan op de aanwezigheid van Hoogeind 

ll . Dit is een bedrijventerrein wat ook in het SRUP een aantal 

malen ter sprake komt. Het betreft een uitbreiding van het huidige 

Hoogeind 1. Dit is gelegen ten noordwesten van de vuilstort Bavel

Dorst. Bij het realiseren van Hoogeind Il is rekening gehouden met 

de plannen voor woningbouw nabij de vuilstort. Hoogeind Il is 
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daarom gesitueerd ten noorden 

van de vuilstort, in aansluiting 

op Hoogeind 1. Hierdoor 

ontstaan goede 

ontsluitingsmogelijkheden 

(nabij Provinciale weg Breda

Tilburg) en is het direct 

verbonden met Hoogeind 1. 

Door deze situering, waarbij 
Ligging Hoogeind Il 

Hoogeind Il gelegen is achter Hoogeind I en de vuilstort, zijn er 

geen nadelige invloeden te verwachten bij de planvorming en 

realisering van de locatie Bavel-Groot. 
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HET PLANGEBIED 
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4 НЕТ PLANGEBIED 

Bij het maken van ееп ontwerp voor een nieuwe woonwijk spelen veel 

aspecten een rol. Een van die aspecten is het bestaande landschap. 

De specifieke rol die het landschap daarblj kan spelen, is uitgebreid 

belicht in het eerder uitgevoerde onderzoek 'Landschap om te wonen'. 

Daaruit Ыijkt, dat het landschap ор verschil\ende manieren 'gebruikt' 

kan worden. Deze manieren worden in dat onderzoek 

ontwerpstrategiёn genoemd. 

Een ontwerpstrategie komt niet zomaar tot stand, maar wordt 

gebaseerd ор meerdere factoren. De interpretatie van het landschap 

is een van die factoren. Bij het woord interpretatie moet gedacht 

worden aan de manier waarop de ontwerper het landschap 'beleeft'. 

Hij kan daarin aanleidingen zien voor bepaalde nieuwe ontwik

kelingen, verwijzingen пааг vroegere ontwikkelingen, mааг ook 

ЬijvoorЬeeld пааг ееп landschapskenmerk van elders. Hij baseert zo 

zijn ontwerp ар het landschap. 

Uit het voorgaande Ыijkt dat de interpretatie van het landschap ееп 

belangrijk onderdeel is blj het komen tot een ontwerp, zo ook Ьij deze 

ontwerp-opgave. Getracht wordt nu от duidelijk te maken wat er juist 

typerend is voor het landschap in het plangebled, en hoe dat 

eventueel Ьij de verdere uitwerking gebruikt kan worden. 

Alvorens in te gaan ор de persoonlijke interpretatie, worcjt eerst ееп 

beschrijving gegeven vап het plangebled zoals het ег nL1 ligt. Deze 

beschrijving is te zien als ееп theoretisch verhaal over d1= natuurlijke 

еп stedelijke structuren еп verЬanden zoals die in het plangeЬied 

aanwezig zijn. 

Ег wordt zodoende Ьij de beschrijving van het plangebled ееп 

onderscheid gemaakt tussen het plangebled zoals het is еп zoals het 

plangebled ervaren en geTnterpreteerd wordt. 

;- :·· " ·~•:,,,,., . .;?::'" ' ,/ ' " . ~- '";', . ·P•~•l•t~'"",....,,·• ... J· - .. ~ ,--,)'~ 
,I ......... /~ 11 .. · · --~/ ~· ,( .. ~·,1,,·1 ... ~ ... -1.:'-;~};:.1:;,;ft!~~~ :;.,. : ···:?6 '°:' 
\ Jilili/ilr(: . • , ,,~ ;.~ .,,,,,.;"f~,~i~~Шp"D.;;sj __:, .!J 1~ \; ;'~r1~~-1): . : :,..j;:~-- ·--г~~-:.)f,~~~:::~-,-'l (, f;__ :х_,:.;-:т~~-
, :Dч~/Тli.r:", ,; ••• ,,,.,· т , , • ' 11· ' ·, ""•"'- •.j ~-.. .... ~,_,, ~- ,---

>,;tt;i J·:,i~:J:: '•~t;{r;~:t;.,,;:, ':f ~ 
~,:-~::::,;.,;..,.llj!ri-~i.:;;.: ; .v/111111'';:· J, . : (,Jn :OostE,rhOl';_ ,:;'"~;:;_-е;7 

~:~ 1 - ·~· • . Г;Lf · , 1-ic-. •• :~ ·~}•t~ 
·,,•<· , .. . "•~. ~ . { . ~ 'У . .,,... - ,у\:: . . ··1 · ' i 1 ,:• 1 

' ;,. (;i\ ·, · _, ..... ~,. · ,:,, С· · ,:"i~ - -~• } f'"- •·• •~jр,1С";Р,п1(\ппн, ~:::\~ ... х~_; .... ,~, J~~ t;,~:,. ,·L __ .. ··•i• •• ,.,, ,.,. 

Het plangebled 
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Solitaire bomen 

Bos nabij Dorst 
Gilzewouwerbeek 

26 



Voormalige vuilstort 

Oorspronkelijke weg Gilzewouwerbeek 
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4.1 Beschrijving van het plangebied 

Ten behoeve van een duidelijke beschrijving van de locatie Bavel

Groot, volgt hieronder een deel van de publikatie 

"Voorbeelduitwerking REM, Bavelsche Leij/Molenleij" uit november 

1993. De afkorting REM staat daarbij voor Regionaal Ecologisch 

Model. Voor deze voorbeelduitwerking heeft een grondige 

inventarisatie en analyse van het gebied rond Bavel 

plaatsgevonden. Ten behoeve van de locatie Bavel-Groot zijn de 

belangrijkste passages overgenomen en (indien nodig) 

samengevat. 

In deze beschrijving vindt een onderscheid plaats tussen het 

natuurlijk systeem en het stedelijk systeem. Per systeem zullen de 

verschillende elementen, factoren en verbanden beschreven 

worden, waarna de verschillende aandachtspunten die van belang 

zijn bij het ontwerp gegeven worden. 

4.1.1 Gebiedsbegrenzing 

Het plangebied wordt begrensd door de Rijksweg A58 in het 

zuiden en de weg Breda-Dorst (Tilburg) in het noorden . De 

westgrens is de Rijksweg A27. De oostgrens wordt gevormd door 

de gemeentegrens van Gilze-Rijen. Het plangebied ligt in de 

gemeenten Breda en gedeeltelijk in Dorst (gemeente Oosterhout). 
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Het plangebied omvat het stroomgebied van de Bavelsche Leij en 

de Molenleij. 

Het onderzoeksgebied is groter dan het plangebied. Bij de 

inventarisatie is rekening gehouden met abiotische en biotische 

relaties buiten het plangebied. 

4.1.2 Het natuurlijk systeem 

Het hydrologisch systeem vormt de basis van het natuurlijk 

systeem. Belangrijke elementen daarin zijn de verschillende 

stroomgebieden. De waterhuishouding is zowel bepalend voor de 

mate van gevoeligheid als dat deze voor verspreiding van 

belastingen zorgt. Het natuurlijk systeem wordt beschreven aan de 

hand van de aspecten waaruit het is opgebouwd. 

De stroomgebieden 

Het onderzoeksgebied neemt van zuidoost naar noordwest in 

hoogte af. Plaatselijk liggen er hogere kopjes. Ten noordoosten 

van Bavel ligt een laagte. De stromingsrichting van de beken en 

van het ondiepe en diepe grondwater is zuidoost-noordwest 

gericht. 

In het onderzoeksgebied komen twee stroomgebieden voor: het 

stroomgebied van de Molenleij en het stroomgebied van de 

Bavelsche Leij . Het stroomgebied van de Molenleij is nog verder 
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De stroomgebieden 
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onder te verdelen in de deelstroomgebieden van de 

Gilzewouwerbeek en de Goorloop/Dorstse Leij. Het stroomgebied 

van de Bavelsche Leij Kent geen deelstroomgebieden, maar 

behoort tot het grote stroomgebied van de Mark. Wel kent de 

Bavelsche Leij een noordelijke tak die langs de bebouwing van 

Breda-lJpelaar loopt. Het stroomgebied van de Molenleij is 

antropogeen beïnvloed, wat wil zeggen dat de waterloop binnen de 

bebouwing van Breda naar het noorden is verlegd. 

Karakteristiek: 

De karakteristiek van het onderzoeksgebied wordt in deze 

paragraaf besproken aan de hand van achtereenvolgens de 

geomorfologie, de bodem, kwel en infiltratie en de ecologische 

betekenis. 

reliëf en geomorfologie 

Breda is ontstaan op de overgang van een hooggelegen, reliëfrijk 

zandgebied (zuid) en een laag, vlak kleigebied (noord) . Hoge 

ruggen begrenzen aan weerszijden het zuidelijk zandgebied. In de 

kom ertussen hebben zich beken ingesleten, waaronder de 

De geomorfologie 

-

Terrasafzettings
vlakte met dekzand 

• 
Terrasafzettingswel-
vmgen 

,~ t:~ :] Oekzandrug 

~ Lage landduinen 

l===l Dalvormige laagte 
É=::::l zonder veen 

F7 Laagte zonder rand
~ wal niet moerassig 
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Bavelsche Leij. De beken komen in Breda samen. 

Het plangebied helt af van zuidoost naar noordwest, hetgeen 

tevens de stroomrichting van het grondwater is, en bestaat voor 

het grootste deel uit terrasafzettingen met restanten van 

dekzandruggen. De beekdalen vormen laagten. Deze dalen en 

ruggen bepalen het microreliëf. 

Bodem en grondwater 

In het dekzand hebben zich arme zandbodems (veldpodzolen) 

ontwikkeld. Plaatselijke ophoging met plaggen, om voedselstoffen 

aan de bodem toe te voegen, hebben voor een vrij humusrijke 
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GT: Grondwatertrap 
GHG: Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG: Gemiddeld laagste grondwaterstand 

GT GHG GLG 

<20 <50 
Il <40 50-80 
111 <40 80-1 20 
IV >40 80-120 

; V <40 >120 
VI 40-80 >120 
VII >80 >160 

De waterhuishouding 

Bodemtypen 

~ Veldpodzolgronden 

~ Beekeerdgronden 

LJ Dampodzolgronden 

m Broekeerdgronden 

llBBB Hoge zwarte enkeerd
~ gronden 

j~:-.-=.::: ~ Lage enkeerdgronden 

illIIIIru Laarpodzolgronden 

bodem gezorgd (laarpodzolen, enkeerdgronden) . Het beekdal kent 

beekeerdgronden. De grondwaterstand is overwegend diep 

(Grondwatertrap VI en VII), maar in het beekdal plaatselijk ondiep 

(Grondwatertrap Il en 111) . 

Kwel en infiltratie 

Het gebied ten oosten van Bavel is een 'afstroomgebied' waar 

water in de ondergrond infiltreert. De infiltratiegebieden komen 

overeen met de zandige gebieden met een diepe grondwaterstand. 

Gebieden met ondiepe kwel komen voornamelijk voor in de 



beekdalen. Daarnaast liggen er ook enkele kwelgebieden buiten 

de beekdalen , waar water stagneert. 

Kennis over het optreden van kwel is interessant omdat dit vaak 

gepaard gaat met soortenrijke en zeldzame vegetaties. 

De infiltratiegebieden binnen een stroomgebied staan in contact 

met de kwelgebieden binnen hetzelfde stroomgebied. 

Ecologie 

De ecologische betekenis van het plangebied blijft beperkt tot 

enkele geïsoleerde gebieden. Het plangebied grenst echter wel 

aan waardevolle bosgebieden die zijn opgenomen in de 

Kwel en infiltratie 

Vrachelse~ 
heide .. . ~ 
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t} \ . Boswachterij 

~ - Dorst 

;_) 2nhoutse bos 
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De bosgebieden 

Ecologische Hoofdstructuur. Hierbij gaat het om het Ulvenhoutse 

Bos, de bossen bij Chaam en de Boswachterij Dorst. Al deze 

gebieden zijn door de provincie Noord-Brabant aangemerkt als 

Natuurkerngebied voor amfibieën en reptielen en 

planten(gemeenschappen) . Langs de bossen bij Chaam en het 

Ulvenhoutse Bos stroomt de Bavelsche Leij, die in het provinciale 

waterhuishoudingsplan de aanduiding water voor waternatuur en 

landnatuur heeft gekregen. Met name langs de Bavelsche Leij 

komen waardevolle vegetaties voor. 
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In landschappelijk opzicht heeft het plangebied veel te bieden. 

Solitaire bomen, laanbeplanting, oude wegen- en 

bebouwingspatronen komen veelvuldig voor. Daarnaast is er veel 

microreliëf aanwezig, met name in de beekdalen. Het beekdal van 

de Gilzewouwerbeek is hiervan een goed voorbeeld . 

4.1.3 Het stedelijk systeem 

Naast het natuurlijk systeem wordt eveneens een stedelijk systeem 

onderscheiden. De functies in het stedelijk systeem beïnvloeden 

zowel het natuurlijk systeem als elkaar. Er bestaat zodoende een 

sterke relatie tussen beide systemen. 

Het stedelijk systeem is samengesteld uit verschillende functies , 

met ieder eigen kenmerken . 

De functie water komt in verschillende vormen in het plangebied 

voor. In het plangebied liggen de Dorstse Leij, de Goorloop en de 

Gilzewouwerbeek die allen uitmonden in de Molenleij . Direct ten 

zuidwesten van het plangebied ligt de Bavelsche Leij. De plassen 

in het plangebied zijn zandwinningen, gegraven voor de aanleg 

van de Rijksweg A27 die nu een natuur- en recreatiefunctie 

vervullen 
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De landbouw in het plangebied bestaat voornamelijk uit kleine 

bedrijven. De voornaamste takken zijn de rundveehouderij, de 

intensieve veehouderij en de vollegrondstuinbouw. Daarnaast komt 

er nog enige glastuinbouw in het noorden van het plangebied voor. 

De functie wonen is in het plangebied voor het grootste deel 

geconcentreerd in de kern Bavel. Daarnaast komt er vrij veel 

verspreide bebouwing voor. Deze bebouwing is geconcentreerd op 

de hogere delen in het landschap. Dit komt tot uiting in de namen 

van de bebouwingsconcentraties Lijndonk, Eikberg, Bolberg en 

Roosberg . 

Sociale 
academi 

Hoogeind 1 + Il 

.,J plas 

:' J 

park 

Het stedelijk systeem 

• Camping 



De functie bedrijvigheid wordt op dit moment sterk uitgebouwd. In 

het noordwesten van het plangebied is, in aansluiting op het 

bedrijventerrein Hoogeind 1, de locatie Hoogeind Il gepland. 

Recreatieve voorzieningen komen vooral aan de rand van het 

plangebied voor. Tussen Bavel en de snelweg liggen een manege 

en een sportpark. In het noordoosten van het gebied bevindt zich 

de golfbaan Dorst. In het zuidoosten van het gebied ligt een 

camping. Ook voor extensieve recreatie is het gebied in trek. Dit 

komt omdat het behoort tot het stedelijk uitloopgebied van Breda 

en omdat het daarnaast ook ligt tussen de twee boscomplexen de 

Chaamse bossen en de Boswachterij Dorst. 

Wat betreft het verkeer, wordt het onderzoeksgebied doorsneden 

door een aantal vier-strooksrijkswegen. Het betreft de Rijksweg 

A27 (Breda-Utrecht) en de Rijksweg A58 (Breda-Tilburg). Veel 

oude kleine wegen liggen op de van oudsher hoge delen in het 

gebied. 

Daarnaast ligt ten noorden van Bavel een vuilstort van 25 ha. Hier 

is in het verleden bedrijfsafval gestort. Momenteel verkeert men in 

de laatste fase van de afwerking, waarna het gebied openbaar 

toegankelijk zal zijn. De vuilstort ligt buiten de beschermingszones 

voor het waterwingebied. 

4.1.4 Aandachtspunten 

Het plangebied kan voor het grootste deel getypeerd worden door 

de termen 'oppervlaktewaterleverancier' en 'infiltratiegebied'. Het 

plangebied ligt bovenstrooms van de gemeente Breda, wat inhoudt 

dat het oppervlaktewater afstroomt naar de stad Breda. Dit water 

dient een voldoende kwaliteit te bezitten om benedenstroomse 

functies als natuur en drinkwater te kunnen bedienen. Door de 

bovenstroomse ligging, stroomt ook het grondwater richting het 

noordwesten. De infiltratie van water in het plangebied is daarbij 

belangrijk voor het op peil houden van de grondwatervoorraad. Om 

deze functie te kunnen blijven vervullen, moet de mogelijkheid tot 

infiltratie behouden blijven. 

De infiltratiegebieden in het plangebied staan veelal in directe 

verbinding met kwelgebieden. Dit betekent, dat activiteiten in 

infiltratiegebieden mede de kwaliteit van het water in kwelgebieden 

bepalen. Daarnaast bepalen ze mede de hoeveelheid water die in 

kwelgebieden naar boven komt. Deze kwelgebieden hebben een 

grote ecologische waarde, evenals andere specifieke locaties zoals 

de bosgebieden, gegraven plassen en cultuurhistorische en 

landschappelijke elementen. 
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Een belangrijke storende factor voor het natuurlijk systeem is de 

aanwezige landbouw. Zij is de voornaamste bron van verzuring en 

verdroging. Door de behoefte aan ontwatering en beregening vindt 

er onttrekking van oppervlakte- en grondwater plaats, waardoor 

verdroging optreedt. Door de verspreide ligging van de landbouw is 

ook de (negatieve) invloed meer verspreid. 

De gevoeligheid voor verdroging is het grootst bij vochtige en 

voedselarme omstandigheden. In deze omstandigheden treden het 

snelste negatieve effecten op. Het plangebied heeft vooral 

vochtige omstandigheden in de beekdalen en vochtige, 

voedselarme omstandigheden op de moerige gronden. Deze 

gebieden zijn zeer gevoelig tot extreem gevoelig voor verdroging. 

De rest van het plangebied is weinig gevoelig voor verdroging . 

De noordwest gerichte grond- en oppervlaktewaterstroming zorgt 

er voor, dat eventuele verontreinigingen in die richting worden 

verspreid. Daarnaast stroomt het ondiepe grondwater van 

infiltratiegebieden naar kwelgebieden. In de kwelgebieden komt dit 

water aan de oppervlakte. Kwelgebieden zijn hierdoor gevoelig 

voor verontreinigingen die in infiltratiegebieden plaatsvinden . 

De veehouderij zorgt voor een belasting van het milieu met 

ammoniak. Gezien de grote gevoeligheid voor verzuring van het 

plangebied zorgt dit voor een groot knelpunt. 
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In het kader van landinrichting 

zijn in het verleden veel ant

en afwateringswerken 

aangelegd. Deze hebben 

geleid tot een 

grondwaterstandsdaling 

binnen de provincie van 

globaal 20-25 cm in de 

afgelopen decennia. Vooral in De verkeerswegen 

de voor verdroging zeer gevoelige beekdalen betekent dit een 

achteruitgang in botanische rijkdom en een vochttekort voor de 

landbouw. 

De functie wonen werkt belastend voor de riolering, de 

oppervlakteverhardingen en de extra verkeersproduktie. Een grote 

oppervlakte verhardingen betekent dat het gebied zijn functie als 

infiltratiegebied verliest. Extra verkeersproduktie levert een stijging 

van de milieulast die het verkeer produceert. Bavel heeft een 

riooloverstort op de Gilzewouwerbeek. Hierdoor wordt het 

oppervlaktewater van de Gilzewouwerbeek belast. 

Het verkeer heeft belastingen in termen van energieverbruik, 

emissies van verzurende stoffen en geluid. Zure emissies hebben 



De geluidszones 

in dit voor verzuring gevoelige gebied direct gevolgen. Om 

rekening te houden met geluidsbelastingen zijn geluidszones 

ingesteld. Eén kilometer noordoostelijk van het onderzoeksgebied 

ligt de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Deze vliegbasis heeft tot ver 

binnen het plangebied invloed en geluidsoverlast. De officieel aan 

te houden geluidszones van 35 Ke liggen in het verlengde van de 

startbanen en reiken tot bij Lijndonk. In de planvorming wordt 

echter vaak rekening gehouden met de geluidszones van 25 Ke 

van een vliegveld . Deze zone beslaat een groot deel van het 

plangebied en reikt tot over de kern Bavel. 

4.2 Persoonlijke interpretatie van het 

plangebied 

De persoonlijke interpretatie van het landschap is een belangrijk 

onderdeel bij het komen tot een ontwerp. Op basis van de voorgaande 

beschrijving van het plangebied en op basis van persoonlijke 

indrukken ter plaatse wordt nu getracht een beeld te geven van de 

typerende elementen en structuren in het plangebied. Na een korte 

beeldende introductie volgt een gedeelte waarin de essentie van het 

landschap belicht wordt. 

4.2.1 De beeldende introductie 

Het gebied ten oosten van 

Breda wordt gekenmerkt 

door vier kleine kernen op 

enige afstand van Breda. De 

locatie Bavel-Groot is 

gelegen tussen de kernen 

Bavel en Dorst 
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Het plangebied wordt, met 

uitzondering van de 

oostzijde, geheel omsloten 

door infrastructuur 

(autosnelweg, spoor) . Met 

name de autosnelwegen 

A27 en A58 vormen daarbij 

barrières. 

Het plangebied heeft een 

kleinschalig, landelijk 

karakter. Dit wordt benadrukt 

door het onregelmatige 

wegenpatroon en het 

afwisselende grondgebruik 

Zeer kenmerkend voor het 

gebied is het hoogteverschil , 

wat vanuit het zuidoosten 

afneemt in noordwestelijke 

richting. Incidenteel zijn er 

nog verhogingen 

Door het hoogteverschil 

lopen er beken naar de stad . 

De voornaamste zijn de 

Goorloop en de 

Gilzewouwerbeek. 



Het oorspronkelijke 

slingerend wegenpatroon is 

nog steeds aanwezig in het 

plangebied en daardoor zeer 

karakteristiek. 

De wegen in het plangebied 

komen veelal in de vorm van 

T-kruisingen bij elkaar. Er 

zijn vrijwel geen 'normale' 

kruisingen. 

Door het gehele plangebied 

liggen her en der verspreid 

verschillende gehuchtjes, 

voornamelijk op de hogere 

delen 

Door het vroegere 

landgebruik zijn er 

verschillende lintachtige 

bebouwingspatronen 

ontstaan . Ook deze liggen 

veelel op de hogere delen. 
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In het noordwesten ligt de 

voormalige vuilstort; een 

glooiende heuvel die vrijwel 

geheel afgewerkt is. 

In het plangebied liggen 

verschillende kleine 

bospercelen, die 

geaccentueerd worden door 

de grote openheid van het 

omringende gebied. 

Incidenteel komen er in het 

plangebied solitaire bomen 

of boomgroepjes voor. 

4.2.2 De essentie van het plangebied 

Bij deze beschrijving van het plangebied gaat het erom om de 

essentie van het landschap bloot te leggen. Vanuit deze essentie 

kunnen aanleidingen gevonden worden, die op hun beurt de basis 

vormen voor het ontwerp. Zoals al eerder vermeld, betreft het een 

persoonlijke interpretatie van het landschap en niet een volledige 

theoretische beschrijving. 

De essentie van het landschap kan in het kort getypeerd worden door 

de termen open, groen, water, heuvel en kleinschalig gebruik. 



Open 

Het gehele plangebied is zeer open en wordt slechts incidenteel 

onderbroken door beplanting en bebouwing. Hierdoor is er steeds een 

groot zicht over en door het gehele plangebied. Deze openheid biedt 

zicht op verschillende delen. Richting het noordwesten ziet men de 

stad Breda met z'n hoogbouw en op de voorgrond de tot heuvel 

afgewerkte stort. Richting het zuidwesten ziet men de contouren van 

de kern Bavel. Zo heeft iedere richting zijn eigen beeld, al naar gelang 

welke richting men kijkt. Deze openheid komt mede voort uit het feit 

dat de verschillende percelen in het gebied niet middels beplanting 

van elkaar gescheiden zijn . Er zijn weliswaar wegen gesitueerd tussen 

de percelen, maar zij vormen geen sterke ruimtelijke begrenzing. 

Groen 

De verschillende percelen in het plangebied hebben vrijwel allemaal 

een groen uiterlijk. Het grootste deel bestaat uit grasland, wat het 

gebied een 'groene jas' geeft. Het is dus letterlijk een groen gebied. 

De beplanting zoals bomen concentreert zich veelal op plaatsen waar 

ook de bebouwing zich concentreert. Slechts hier en daar zijn in de 

open ruimte boomgroepjes aanwezig. Zo liggen de verschillende 

gehuchtjes netjes 'ingepakt' in het groen. Overal waar men kijkt ziet 

men de groene wereld. 

Water 

Het water is één van de belangrijkste onderdelen van het gebied. Veel 

van de kenmerkende landschapselementen zijn afhankelijk van het 

water. Daarbij speelt niet alleen het grondwater een rol , maar ook de 

verschillende beken hebben een 'voedende' en beeldbepalende 

functie. Zij hebben een eigen uiterlijk, met specifieke beplanting. Het 

naar de stad stromende water accentueert het hoogteverschil. 

Heuvel 

De voormalige stort krijgt door de afwerking het karakter van een 

heuvel in het Limburgs land. Door zijn hoogte (±25 meter) is het 

element vanuit vrijwel het gehele plangebied te aanschouwen. Ook 

vanaf de heuvel heeft men een schitterend zicht over het plangebied . 

De heuvel vormt daarnaast een contrast met de stedelijke hoogte van 

Breda. Typisch is, dat de heuvel gelegen is in het laagste deel van het 

plangebied . 

Kleinschalig gebruik 

Het karakter van het plangebied is in de loop der tijd niet wezenlijk 

veranderd. Nog steeds is er sprake van kleinschalig agrarisch gebruik. 

Dit komt sterk tot uiting door het slingerend wegenpatroon en het 

onregelmatige grondgebruik en bijbehorende verkaveling. Het 

kleinschalige karakter wordt versterkt door de 
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bebouwingsconcentraties die veelal op de wat hogere delen 

gesitueerd zijn en van waaruit de verschillende gronden nog steeds 

bewerkt worden. 

4.2.3 De lagen van het landschap 

Uit het voorgaande blijkt, dat het landschap gezien kan worden als 

opgebouwd uit verschillende lagen. In het onderzoek 'Landschap om 

te wonen' werd al een onderscheid gemaakt tussen natuurlandschap, 

cultuurlandschap en stadslandschap. Ook hier kan dit onderscheid 

gemaakt worden. leder landschap bestaat daarbij uit verschillende 

lagen en vormen samen het huidige landschap. Bij de verdere 

uitwerking zal er een nieuwe laag gecreëerd worden, die een logische 

veNolgstap is in de cyclus. 

Grondwater 

De basis van het natuurlijk systeem. Deze laag kan gezien worden als 

de moederlaag, waarop alle andere lagen hun basis hebben. 

Beken 

Voortkomend uit het grondwater, is dit de laag waar de basis 

voorzichtig zijn gezicht aan het aardoppervlak laat zien en waar vanuit 

andere lagen direct contact mee mogelijk is. 
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Bomen/bos 

Een laag die gebaseerd is op de eerdere lagen. De meeste begroeiing 

is immers afhankelijk van water. Hier komt het natuurlijk landschap 

duidelijk in de ruimte naar voren. 

Deze drie lagen vormen tezamen de laag van het natuurlandschap, 

d.w.z. het oorspronkelijke landschap zonder ingrepen van de mens. 

Landbouwgronden 

De laag waar de mens de onderliggende lagen in cultuur is gaan 

brengen. Afhankelijk van zijn behoeften en van de mogelijkheden, is 

er een verkavelingspatroon ontstaan. 

Wegenpatroon 

Mede op basis van de landbouwgronden en de onderliggende lagen is 

het wegenpatroon ontstaan , samen met de volgende laag. 

Bebouwing 

Deze laag is ontstaan op de over het algemeen hogere delen, 

gerelateerd aan het wegenpatroon en het grondgebruik. De huidige 

bebouwing vertoont nog immer het oorspronkelijke karakter van het in 

cultuur gebrachte landschap. 

Deze drie lagen zijn te zien als het cultuurlandschap. Het landschap 

dat door de mens ten behoeve van eigen gebruik in cultuur is 
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De verschillende lagen in het landschap 

gebracht. Dit is wel gebeurd op basis van de kenmerken van het 

natuurlandschap. 

Heuvel 

De heuvel, een voormalige vuilstort, is één van de eerste kenmerken 

van het stadslandschap_ Door de afwerking wordt deze echter niet als 

zodanig ervaren. 

Dit is zoals gezegd de eerste stap van het stadslandschap. Het 

ontwerp en de realisering ervan zal een volgende stap zijn . 
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5. 

DE ECOLOGISCHE 
VERBINDINGSZONE 
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5 DE ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONES 

In het uiteindelijke plan dienen twee ecologische verbindingszones 

opgenomen te worden. Beide zones hebben echter een 

verschillend karakter. De grootschalige zone ten oosten van het 

plangebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) , terwijl de zone rondom de A27 deel uitmaakt van het 

gemeentelijk netwerk van ecologische zones. Deze laatste zal een 

meer stedelijk kleinschalig karakter krijgen, terwijl de eerste een 

meer landelijk, grootschalig karakter zal krijgen. 

Ecologische Hoofdstructuur 

De EHS in Nederland is een netwerk van bestaande en nog te 

ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Deze structuur is van 

groot belang voor de duurzame instandhouding, herstel en 

ontwikkeling van de natuurwaarden in Nederland. De EHS, wat de 

basis vormt voor het natuurbeleid in Nederland, is opgebouwd uit 

zogenaamde Natuurkerngebieden, Natuurontwikkelingsgebieden 

en Ecologische verbindingszones. 

De Natuurkerngebieden bestaan uit natuurterreinen, 

landgoederen, bossen, grote wateren en waardevolle agrarische 

cultuurlandschappen. Deze zijn minimaal 250 hectare groot. Het 

zijn gebieden met al bestaande bijzondere ecologische waarden 

van nationale en/of internationale betekenis. Het beleid voor deze 

Natuurkerngebieden is gericht op behoud en verdere ontwikkeling 

van de aanwezige natuurwaarden. 

De Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden met goede 

mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden, van 

nationale en/of internationale betekenis. In deze gebieden ligt het 

accent veel sterker op wijziging van het grondgebruik en 

herinrichting. Het zijn vaak gebieden die geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van (natte) schraallanden, moerassen en 

broekbossen. 

De Ecologische verbindingszones zijn gebieden die Natuurkern- en 

Natuurontwikkelingsgebieden als het ware aan elkaar koppelen . Ze 

zijn belangrijk om de verspreiding van, en contacten tussen , dieren 

te verbeteren . 

Verbindingszones kunnen de vorm hebben van (smalle) 

verbindende corridors of van stepping stones van wisselende 

omvang. De vorm is mede afhankelijk van de wijze van verbreiding 

van (groepen) diersoorten. Het beleid is er op gericht, om binnen 
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de verbindingszones de migratiemogelijkheden in stand te houden 

dan wel te herstellen of te ontwikkelen. 

Een belangrijk punt van aandacht vormt het opheffen van barrières 

tussen deelpopulaties van soorten of tussen een bewoond 

leefgebied en een leefgebied waar soorten recent zijn uitgestorven. 

De belangrijkste barrières zijn steden, industriegebieden en grote 

vlakten asfalt met snelverkeer. De verbreiding (dispersie, migratie, 

seizoens- en dagelijkse trek) is belangrijk om restpopulaties te 

kunnen versterken, om de genetische variatie op peil te houden en 

om ontvolkte gebieden te kunnen herkoloniseren. 

Het begrip Ecologische verbindingszone is in werkelijkheid een 

vaag begrip. Door de complexe materie die ermee gemoeid is, is 

het moeilijk te concretiseren. Zo is er absoluut geen sprake van 

een 'handboek' of iets wat daar op lijkt met maten en programma's 

voor de invulling van een ecologische verbindingszone. Dat is 

immers sterk afhankelijk van de situatie, de doelgroep(en) en de 

ter plekke geldende factoren en invloeden. Het is zodoende niet 

mogelijk om éénduidige uitspraken te doen over het onderwerp 

ecologische verbindingszone. Daarnaast dient het creëren van een 

ecologische verbindingszone uitgelegd te worden als een poging 

om een verbinding tot stand te brengen. Het is te allen tijde 

afwachten of het ook daadwerkelijk functioneert als bedoeld . 
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De ecologische 

bosverbindingszone 

Deze ecologische 

verbindingszone zal een 

verbinding tot stand moeten 

brengen tussen twee grote 

bosgebieden, te weten de 

Boswachterij Dorst en het 

De twee zones 

bosgebied ten zuiden van de A58 bestaande uit het St. 

Annabosch , Nieuwbosch, Prinsenbosch en het Chaamse Bosch. 

Beide bosgebieden zijn in de EHS aangeduid als natuurkerngebied 

voor amfibieën en reptielen en planten(groepen) in natte en droge 

omstandigheden. 

Het creëren van een ecologische verbindingszone is geen 

eenvoudige opgave. Er zijn zeer veel factoren die daarbij een rol 

spelen. Zo dient eerst bepaald te worden wat de doelgroep is, voor 

welke diersoorten een verbinding tot stand gebracht dient te 

worden . Zo heeft iedere doelgroep zijn eigen eisen aan 

vestigingsplaats en verbreiding . Daarnaast is men sterk afhankelijk 

van het landschap. Er dienen in het landschap voldoende 

aanleidingen te zijn waar iets gecreëerd kan worden, zoals 

specifieke gradiënten en natte of juist droge omstandigheden. Ook 

de mogelijkheden tot grondverwerving spelen een belangrijke rol in 



het geheel. Dit wordt vaak meegenomen tijdens de zogenaamde 

ruilverkavelingen. 

De verbindingszone die in dit plangebied tot stand gebracht dient 

te worden, is voornamelijk bedoeld voor amfibieën en reptielen. Dit 

levert al direct enkele complicaties op. Zo is de afstand van 

ongeveer vier kilometer tussen beide bosgebieden eigenlijk te 

groot voor de doelgroep. Daarnaast zal de barrièrewerking van de 

A58 haast onoverkomelijk zijn voor met name reptielen. Een 

tunnelvoorziening voor amfibieën is mogelijk, maar deze dient dan 

wel voldoende breed te zijn (bijvoorbeeld vijf meter). Gezien de 

afstand van ongeveer vier kilometer zullen er meerdere nieuwe 

biotopen aangelegd moeten worden . De situering hiervan is echter 

weer sterk afhankelijk van de locatie van de 

voortplantingsplaatsen . Deze dienen eerst vastgesteld te worden, 

alvorens men nieuwe biotopen kan creëren . Zo blijkt al dat het een 

zeer complexe materie betreft die meer weggelegd is voor de 

echte biologen onder ons. 

Het voorgaande heeft als consequentie dat er geen volledig 

uitgewerkte ecologische verbindingszone ontworpen kan worden . 

Vandaar dat getracht wordt een zon~ aan te geven waarin 

verscheidene kansrijke locaties in opgenomen zijn . Het gaat daarbij 

vooral om gradiëntrijke locaties. Kort gezegd gaat het erom, die 

terreingedeelten op te sporen 

waar met succes 

natuurwaarden ontwikkeld 

kunnen worden. 

De Analyse 

Het opsporen van kansrijke 

situaties in het landschap 

gebeurt op basis van de 

beschikbare gegevens over 

bodem en bodemgebruik. Er 

wordt gekeken naar die 

plekken waar scherpe 

overgangen aanwezig zijn . 

--------

Natte delen 

Bijvoorbeeld een groot verschil in grondwatertrap of in bodemsoort. 

Het opsporen van scherpe overgangen gebeurt in eerste instantie 

per aspect. Daarna wordt er een combinatie van de verschillende 

aspecten gemaakt, waardoor de kansrijke locaties naar boven 

komen. Er wordt niet gekeken naar grondbezit of eventuele 

grondverwerving. 
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Geomorfologie 

Grondwatertrappenkaart 

Bij de grondwatertrappenkaart 

valt vooral de strook langs de 

Gilzewouwerbeek op. Dit is 

een strook van zo'n 500 meter 

breed die het gehele traject 

van de Gilzewouwerbeek 

volgt. Overal is sprake van 

grondwatertrap 111. Vrijwel 

direct aangrenzend treft men 

een duidelijk lagere 

grondwaterstand aan 

(grondwatertrap V). Naast 

deze strook zijn er enkele 

kleinere gebieden waar een duidelijk hogere grondwaterstand 

(grondwatertrap 111) aangetroffen wordt. Ook deze liggen in een 

soort van strook, parallel aan de Gilzewouwerbeek. Haaks daarop 

ligt een groter gebied met een grondwatertrap van 111. 

Geomorfologie 

Bij de geomorfologie valt eveneens de strook langs de 

Gilzewouwerbeek op. In de directe nabijheid vinden veel 

overgangen naar andere soorten plaats. Er zijn op een klein 
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gebied vier verschillende 

soorten te herkennen 

( dalvormige laagte zonder 

veen, dekzandrug, 

terrasafzettingsvlakte met 

dekzand en 

terrasafzettingswelvingen), 

waarbij met name de 

incidentele aanwezigheid van 

de dekzandrug opvalt. In het 

noordelijk deel is deze 

verscheidenheid veel minder 

aanwezig . 

Bodemtypen 

Bodemtypen 

Hier valt een grote verscheidenheid van noord naar zuid op. Er zijn 

constant afwisselingen in bodemtype. Opvallend is het grote deel 

'hoge zwarte enkeerdgrond' wat als een prominente vlek tussen 

andere typen in ligt. Ook hier is wederom duidelijk de strook langs 

de Gilzewouwerbeek te herkennen. Direct daaraan grenzend zijn 

er verschillende bodemtypen (lage enkeerdgronden, hoge zwarte 

enkeerdgronden, laarpodzolgronden en veldpodzolgronden) . 
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Kwel en infiltratie 

Infiltratie en kwel 

Bij het aspect infiltratie en 

kwel is met name de scherpe 

overgang tussen kwel- en 

infiltratiegebied van belang. 

Deze overgang is het scherpst 

in het noordelijk deel, waar 

twee kwelgebieden liggen. Het 

kwelgebied in het zuiden 

wordt aan één zijde begrensd 

door een intermediair gebied, 

waar sprake is van zowel kwel 

als infiltratie. Dit is geen 

scherpe overgang. Wel is 

duidelijk dat ook hier voldoende afwisseling aanwezig is. 

Situering van de zone 

Uit de voorgaande analyse blijkt, dat er twee gebieden te zien zijn 

waar gradiëntrijke omstandigheden aanwezig zijn . Het gebied 

rondom de snelweg A58 kent de grootste verscheidenheid aan 

aspecten. Op korte afstand van elkaar zijn enkele kleine bosjes 

gesitueerd en loopt de Gilzewouwerbeek. Daarnaast (of in 

samenhang daarmee) zijn er eveneens verschillende grondsoorten 

en is er verscheidenheid in 

grondwatertrap. Iets ten 

noorden van deze locatie en 

ten oosten van het gehucht 

Lijndonk is het andere 

gradiëntrijke gebied gelegen. 

Hier is veel meer sprake van 

verschillen in samenstelling 

van bodem en grondwater, 

dan van uiterlijke verschillen. 

Beide locaties kunnen in de 

toekomstige ecologische 

verbindingszone 

zwaartepunten zijn binnen het 

Gradiëntrijke locaties 

geheel van natuurontwikkeling. Er ontstaat zo een soort van 

corridor (doorlopende natuurlijke zone) waar als een soort van 

stepping stone zwaartepunten in opgenomen zijn. Deze 

zwaartepunten zouden zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot 

nieuwe biotopen die de verbreiding van de doelgroep(en) kunnen 

bevorderen. 

Een belangrijk aspect bij verbreiding is de natuurlijke afwisseling 

binnen een ecologische verbindingszone. Door de loodrechte 
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Ruimtereservering en zwaartepunten 

ligging van de zone op het 

bekenstelsel zorgt bestaat er 

een doorlopend verschil in 

hoog-laag en nat-droog. 

Het is echter meer gewenst 

dat deze afwisseling 

aanwezig is in de 

breedterichting dan in de 

lengterichting. Het is anders 

voor verschillende dieren uit 

de doelgroep(en) moeilijk om 

bepaalde delen over te steken 

(bijvoorbeeld de beken) . Beter 

is bijvoorbeeld om één lange 

bosstrook aan te leggen, met daar parallel aan een strook met 

water. Dit is echter zeker niet haalbaar, mede door de 

landschappelijke afwisseling en de wens om het bestaande 

karakter van het landschap te behouden. Dit karakter (open, 

afgewisseld door kleine bospercelen) zal ook in de ecologische 

zone terug moeten komen. Er wordt daarom gekozen voor een 

lange strook, waarin op bepaalde punten een nieuw bosperceel 

ingepast wordt. Zo kunnen open stukken gehandhaafd blijven. Er 

dienen in de zone een aantal zwaartepunten te komen, waar een 
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grote verscheidenheid aan natuur aanwezig is. Deze 

zwaartepunten kunnen gesitueerd worden rond poelen die nodig 

zijn voor de verbreiding van amfibieën. Het is daarnaast van 

belang dat de ecologische zone minimaal toegankelijk is voor 

mensen. Dit houdt in, dat gestreefd moet worden naar min of meer 

geïsoleerde ligging van kwetsbare elementen. 

Eén van de grootste knelpunten in de zone is de barrièrewerking 

van de A58. Hier dienen optimale omstandigheden gecreëerd te 

worden om een goede 'oversteek' te kunnen waarborgen. 

Ten slotte dit: het moet duidelijk zijn dat het opnemen en 

vormgeven van een ecologische verbindingszone geen garantie tot 

succes is. Te allen tijde dient men zich te bedenken dat de zone 

gezien moet worden als een ruimtereservering voor 

natuurontwikkeling, het scheppen van zo gunstig mogelijke 

omstandigheden. Getracht wordt om zo kansrijke situaties te 

creëren, waarin de natuur tot volle ontwikkeling kan komen. De 

mens is echter (gelukkig ?) nog niet in staat de natuur zodanig te 

manipuleren dat al het voorgaande automatisch tot succes leidt. 

De A-27 zone 

Deze zone, gelegen rondom de snelweg A-27 heeft veel meer het 

karakter van een stedelijke ecologische zone. Hij maakt dan ook 
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De stedelijke zone 

geen deel uit van de EHS, maar van het gemeentelijk stelsel van 

ecologische zones. Deze zone zal eveneens een verbinding tot 

stand moeten brengen tussen de twee bosgebieden alleen in een 

veel stedelijkere omgeving. Het is een lijnvormig groen element, 

met in zich een snelweg. 

Vanwege het stedelijke karakter van de zone, is er ruimte voor 

verschillende functies in de zone. Dit dienen echter wel functies te 

zijn die geen grote hinder veroorzaken . Er zijn reeds enkele 

functies aanwezig, zoals recreatieplassen en instituten. Deze 

kunnen zeker gehandhaafd blijven. Wellicht is er nog ruimte voor 

andere (laagdynamische) functies. 

Ook deze zone zal een specifieke functie voor verschillende 

doelgroepen kunnen vervullen. 
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6 HET CONCEPT 

Het concept is gebaseerd op het landschap. In het landschap is 

gezocht naar aanleidingen en aanknopingspunten die als basis 

kunnen dienen voor het concept. Deze aanleidingen en 

aanknopingspunten komen voort uit de persoonlijke interpretatie 

van het landschap. Vanuit deze interpretatie vindt de idee-vorming 

plaats. Deze wijze van planontwerp is eerder al kort beschreven als 

conclusie van het onderzoek 'Landschap om te wonen". 

Uitgangspunt van het plan is het landschap. Belangrijk element 

hierin is de ecologische verbindingszone die ten oosten van het 

gebied gesitueerd is. Eerder is reeds beschreven, dat deze zone 

niet voor publiek toegankelijk dient te zijn. De zone vervult voor 

het publiek (bewoners en bezoekers) een visuele rol ; men kan 

genieten van de visuele kwaliteiten van de zone, zonder deze 

daadwerkelijk te betreden. De zone vervult de rol van decor waar 

men als publiek naar kan kijken. 

Zoals men de ecologische verbindingszone kan zien als het decor, 

zo kan men het grote open landschap zien als het podium waarop 

zich het agrarische leven afspeelt. Een open gebied, afgewisseld 

door kleine bospercelen , gehuchten en boomgroepen, waartussen 

de boer zijn werk uitoefent. Op dit podium komt het agrarische 

leven naar voren. 

Uit de analyse en de interpretatie van het plangebied blijkt dat het 

agrarisch cultuurlandschap nog immer een grote rol speelt bij de 

beleving van het gebied. Het wordt daarom van belang geacht om 

dit karakter terug te laten komen bij het ontwerp voor het nieuwe 

woongebied . 

Kenmerkend voor het gebied is, zoals gezegd, het agrarische 

karakter. Dit agrarisch karakter komt voort uit het cultuurlandschap. 

Over dit cultuurlandschap komt het stadslandschap te liggen. Voor 

de vormgeving van dit stadslandschap worden kenmerken van het 

cultuurlandschap gebruikt. Aanleiding hiertoe is de afgewerkte 

vuilstort, die een prominente plaats inneemt in het landschap. De 

vuilstort bestaat uit elementen van het stadslandschap (troep en 

afval) maar is afgewerkt met kenmerken van het cultuurlandschap 

(bosjes, akkers en weilanden). Deze 'verhulling' van het 

stadslandschap vormt tevens het uitgangspunt bij de vormgeving 

van het plangebied. 

De thematiek die in het concept een grote rol speelt, is het 

agrarische leven. De boer, die van oudsher in het gebied aanwezig 

is, wordt gebruikt als metafoor voor de vormgeving van woningen 
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De stallen 

en woonomgevig. De boer heeft het landschap zoals het er nu is, 

voor het grootste deel gecreëerd. Hij heeft het in bezit genomen en 

naar zijn wensen bewerkt. Hierdoor is het cultuurlandschap 

ontstaan. 

De stallen 

Een in het landelijk gebied veel voorkomend element zijn de stallen 

waarin de dieren zijn ondergebracht. Deze stallen staan vaak met 

een aantal bij elkaar. Zij kunnen zo ook min of meer onafhankelijk 

ergens in het landschap geplaatst worden. Per 'stal' kunnen 

De loods 
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meerdere woningen ondergebracht worden. Dit geeft de 

mogelijkheid tot het wonen in een wat hogere dichtheid. 

De loodsen 

De landbouwwerktuigen die de boeren gebruiken staan vaak bij de 

zogenaamde loonwerkers in de loods. Dit zijn loodsen waar de 

grote, lompe en dure machines in ondergebracht moeten kunnen 

worden . Vandaar dat zij vaak grote afmetingen hebben en direct 

opvallen in het open landschap. Door zijn afmetingen is de loods 

een goede vorm voor gestapeld wonen, waarbij wellicht ook plaats 

kan zijn voor een collectieve binnenruimte. 

De kassen 

In het landschap zijn ook kassen aanwezig. Door het vele glas is 

het een zeer opvallend element, waarin het landschap als het ware 

gespiegeld wordt. De uiterlijke kenmerken lenen zich goed voor 

De kassen 



een bijzondere functie als gezamenlijke werkplekken , 

sportvoorzieningen of sociale ruimtes. 

Mestdepot 

Mestdepots 

Sinds de invoering van de strengere regelgeving omtrent het 

mestbeleid ziet men steeds meer mestdepots verrijzen bij de 

boerenbedrijven. Indien boeren niet in staat zijn om de mest op het 

land uit te rijden, dan wordt deze opgeslagen in grote, ronde, 

taartachtige depots. Deze vorm zorgt ervoor dat zij erg opvallend 

--
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Typerende elementen 

zijn in het landschap. Door de specifieke vorm lenen de depots 

zich ook voor specifieke woonvormen. 

Typerende elementen 

Andere kenmerkende elementen in het landschap zijn silo's en de 

oorspronkelijke hooi-opslag ruimtes. Ook deze elementen kunnen 

in een andere vorm in het nieuwe landschap terugkomen en zo het 

karakter nog meer onderstrepen. 

Nieuwe gehuchten 

De hiervoor beschreven elementen kunnen ondergebracht worden 

in nieuwe gehuchten. Dit zijn woongebieden die de uiterlijke 

kenmerken van de bestaande gehuchten vertonen, maar in 

werkelijkheid nieuwe woongebieden zijn met een veel groter aantal 

woningen . 

Het voorgaande houdt niet in , dat er wederom verbouwde 

boerderijen ontstaan zoals al op zoveel plaatsen gebeurd is. Hier is 

het de bedoeling dat oorspronkelijke vormen , ruimtes en gebruiken 

vanuit het cultuurlandschap een inspiratie vormen voor de 

vormgeving van het stadslandschap. Een 'stal' kan door apart 

materiaalgebruik toch een ander uiterlijk krijgen, terwijl de vorm 

hetzelfde is. 
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De nieuwe gehuchten zijn de spelers op het podium. Uiterlijk 

vertonen zij de kenmerken van bestaande gehuchten in het 

gebied, terwijl het feitelijk nieuwe woonvormen zijn, met een eigen, 

specifieke woonomgeving. Door de vorm van bijvoorbeeld de 

stallen , lijkt het van een afstand alsof het een normaal agrarisch 

gebouw is . In werkelijkheid bestaat zo'n stal echter uit meerdere 

woningen. Het doet zich van een afstand anders voor dan het 

werkelijk is, net zoals in het theater gebruikelijk is. 

Een podium kan vanzelfsprekend niet functioneren zonder zaal 

waarin de kijkers een plaats hebben. De kijkers zijn hier de 

bewoners van het nieuwe woongebied . Dit nieuwe woongebied 

wordt gesitueerd rondom de heuvel. Het is het laagst gelegen 

gebied (net zoals de zaal in een theater) en bezit landschappelijk 

gezien de minste afwisseling. De situering rond de heuvel biedt 

extra aanleidingen en mogelijkheden voor extra kwaliteiten . 

De heuvel , die tegen de zaal gelegen is, kan in navolging van het 

theaterverhaal gezien worden als het balkon van de zaal. Vanaf 

de heuvel heeft men een groot uitzicht over het hele open gebied 

(het podium) . Het verdient daarbij de voorkeur dat de heuvel een 

publieke, recreatieve functie gaat vervullen. 
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Het theater als concept 



Het theater in het plangebied 
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7 HET DECOR 

Het decor vormt het 

startpunt van het 

uiteindelijke plan. Hier 

sluiten de andere 

elementen op aan; het 

podium, de zaal en het 

balkon. Zonder decor 

kan het spel op het 

podium niet gespeeld 

worden, vandaar dat eerst het decor vormgegeven wordt. 

Het decor wordt gevormd door de ecologische verbindingszone, 

waarin de natuur de basis is voor de vormgeving . 

In dit hoofdstuk zal deze inrichting van de ecologische 

verbindingszone aan de orde komen, evenals de aansluiting van 

het podium op het decor. De ecologische verbindingszone creëert 

zo de basis voor verdere uitwerking. 
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7 .1 Inrichting van de ecologische 

verbindingszone 

Het landschap vormt de basis van het stedebouwkundig plan. Dit 

vindt zijn uitwerking met name in de ecologische verbindingszone, 

welke als 'startpunt' is genomen voor de inspiratie van het volledige 

plan ; de ecologische zone als decor. De zone die niet toegankelijk 

is voor het publiek, maar wel belangrijk is als visueel element. Dit 

laatste is natuurlijk niet de belangrijkste reden voor de zone , dat 

zijn de werkelijke doelgroepen: amfibieën, reptielen en 

planten(groepen). Ten behoeve van deze doelgroepen dient de 

zone ingericht te worden . 

De ideale verbindingszone 
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Het gaat hier om een 

zone van zo'n vier 

kilometer lengte. De voor 

een zone belangrijk 

geachte gradiënt is hier 

met name in de 

lengterichting aanwezig . 

Dit is niet gunstig , 

aangezien het beter is 

om een gradiënt in de 

breedterichting te hebben. Beste oplossing zou zijn, een zone 

opgebouwd uit enkele langgerekte elementen (bijvoorbeeld een 

bos van vier kilometer), parallel aan elkaar. Dit is hier echter niet 

haalbaar en in verband met de gewenste openheid ook 

ongewenst. Het zou immers een te grote inbreuk op het bestaande 

karakter van het landschap zijn. De omstandigheden geven 

daarom aanleiding om een zone te creëren die wordt opgebouwd 

uit natte (poelen) en droge (bossen) elementen. Dit zorgt voor een 

voortdurende afwisseling binnen de zone, waardoor deze voor 

meerdere diersoorten interessant is. 

Inrichtingsmogelijkheden 

In natte milieus vormt de oever vaak de verbindingsweg. De 

structuur van de oever is belangrijk voor het functioneren van een 

verbindingsweg voor natuur. In droge milieus zijn houtwallen, 

Verbindingszone in droog milieu 
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bosranden en akkerranden 

belangrijke geleidende 

elementen. De structuur van 

een oever of houtwal wordt 

ondermeer bepaald door de 

aanwezigheid van een 

dekkingbiedende vegetatie, 

het talud en de aanwezigheid 

en hoogte van damwanden, 

beschoeiingen of hekken. 

Dekkingbiedende vegetaties 
Inrichtingsprincipe oever 

zijn voor dieren belangrijk 

omdat het rust en schuilmogelijkheden biedt. 

In een nat milieu kunnen door een flauw talud gemakkelijk 

gradiënten van nat naar droog worden verkregen en kan zich 

eenvoudig een structuurrijke oever ontwikkelen. Door een flauw 

talud kan bijvoorbeeld een geleidelijke overgang van waterplanten 

- via moeras - naar landvegetaties ontstaan. De natte delen 

worden hier gevormd door poelen, die telkens met een aantal bij 

elkaar gelegen zijn. De droge delen bestaan uit verschillende 

bospercelen die zo'n 3 tot 6 hectare groot zijn. 

Ook rustplaatsen zijn een essentieel onderdeel van 

verbindingszones. Voor diersoorten is de maximale lengte van een 

verbindingszone ondermeer afhankelijk van de 

verplaatsingssnelheid van het dier, de beschikbare hoeveelheid 

voedsel etc. De rustplaatsen kunnen naar omvang en inrichting per 

diersoort verschillen. 

Behalve een juiste situering is het van belang dat rustplaatsen voor 

dieren zijn afgeschermd van recreatieve routes. Bij natte 

verbindingszones kan een dergelijke afscherming worden bereikt 

met fysieke barrières als water, drijfbalken, het omleiden van 

routes en/of riet en dicht struweel. In droge milieus zullen 

afrasteringen en omleiding van routes een rol vervullen om de 

afscherming van rustgebieden voor dieren mogelijk te maken. 

Voor amfibieën en reptielen is de aanleg van grotere rustplaatsen 

vooral van belang bij migratie over langere afstanden, zoals hier 

het geval is. De poelen zijn daarom op een onderlinge afstand van 

zo'n 300 tot 400 meter afstand gesitueerd. Wellicht kan volstaan 

worden met het afbakenen van poelen en drinkvijvers van vee door 

Verbindingszone naUdroog milieu 
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Inrichtingsprincipe van een poel 

middel van palen met draad en het toepassen van een ander 

maairegime waardoor amfibieën en reptielen minder snel ten prooi 

vallen aan landbouwmachines. Voor recreanten kunnen deze 

maatregelen belangrijk zijn, omdat oude (cultuur)historische 

elementen van het landschap in stand worden gehouden. Juist 

dergelijke elementen geven het landschap een extra betekenis. 

Eén van de grootste knelpunten is de passage van de snelweg 

A58. Aangezien het natte milieu een voornaam onderdeel is van 

de zone, kan de passage van de Gilzewouwerbeek met de A58 

eveneens dienen als passage voor de doelgroep(en) . Immers de 

Gilzewouwerbeek stroomt reeds onder de A58 door. 

Het voorgaande leidt tot een zone die is opgebouwd uit een natte 

structuur (de poelen en beken), aangevuld met bos. Hier tussen 

zijn open ruimtes, die voor de nodige afwisseling zorgen. Zo wordt 

het bestaande karakter minimaal aangetast en ontstaat er toch een 

doorgaande ecologische verbindingszone, met voldoende 
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ontwikkelingspotenties voor zowel de doelgroep als andere 

diersoorten. 

De ecologische verbindingszone 



7.2 De nieuwe gehuchten als spelers op 

het podium 

Het decor vormt de achtergrond van het podium. Het is de plek 

waar het typerende agrarische leven zich afspeelt. Het agrarische 

leven, dat in de interpretatie van het landschap een belangrijke rol 

speelt. Om deze rol op het podium te onderstrepen, wordt er extra 

nadruk gelegd op de overgang van decor naar podium. 

Het agrarische leven vindt zijn oorsprong grotendeels in de 

gehuchten zoals die her en der verspreid in het gebied aanwezig 

zijn. Anders gezegd, in het theater zijn het de gehuchten van 

waaruit het spel (=het agrarische leven) op het podium (=het 

landelijk gebied) , door de boer gespeeld wordt. Deze rol geeft 

aanleiding tot het sterker 

aanzetten van het bestaande 

karakter; een zekere mate van 

dramatiseren. Toekomstige 

stedelijke uitbreiding zal het 

landelijk gebied immers onder 

druk zetten . Om tussen de 

stedelijke druk en het landelijk 

karakter een solide evenwicht 

Ruimtevorming door de bestaande gehuchten 

aan te brengen, wordt het karakter versterkt weergegeven . 

Het voorgaande wordt tot uitdrukking gebracht door de introductie 

van nieuwe gehuchten. Deze nieuwe gehuchten accentueren de 

overgang van decor naar podium, vormen (mede) het kader van 

het podium en gev~n aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe, 

attractieve woonmilieus. De nieuwe gehuchten zijn de spelers op 

het podium. Zij komen op vanuit het decor, waarmee zij fysiek 

verbonden zijn , en van waaruit zij een uitstraling hebben over het 

podium naar de zaal. Het is daarbij van belang, dat het karakter 

van een nieuw gehucht en zijn directe omgeving refereert aan het 

oorspronkelijke karakter, ofwel het karakter van het spel op het 

podium. 
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7 .3 Analyse van bestaande gehuchten 

Uit de voorgaande introductie en uit het verhaal van de boer blijkt 

het speciale karakter van de gehuchten in het landelijk gebied. 

Bij het verhaal van de boer gebeurt dit door de introductie van 

kleine woongebieden in de vorm van agrarische bebouwing, bij de 

interpretatie gebeurt dit door het aanduiden van de bestaande 

gehuchten, de T-kruisingen, de bebouwingstypologie en de 

gefragmenteerde beplanting (bosjes). 

Ten behoeve van een goede inpassing van nieuwe gehuchten is 

het noodzakelijk na te gaan hoe de structuur van enkele bestaande 

gehuchten is. Hoe groot is bijvoorbeeld een gehucht, heeft het een 

specifieke opbouw en/of ligging? Antwoorden op deze en andere 

vragen zorgen voor meer duidelijkheid die nodig is ten behoeve 

van het ontwerpen van 'nieuwe gehuchten' of uitbreiden van 

bestaande. 

In het plangebied zijn een vijftal gehuchten te herkennen, te weten 

Tervoort, Bolberg , Lijndonk (west), Lijndonk (oost) en Dorst. Deze 

vijf worden hierna beschreven en nader toegelicht. Daarna volgen 

er enkele algemene uitspraken over de vijf gehuchten en worden 

er zogenaamde ontwerp-uitgangspunten opgesteld. Deze ontwerp

uitgangspunten dienen als basis voor het ontwerp van nieuwe 

gehuchten en de invulling daarvan. 
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TERVOORT 

Het gehucht Tervoort is een langgerekt gehucht, met een lengte 

van ongeveer 600 meter. Het is opgebouwd uit ongeveer 1 O 

eenheden (een eenheid is een geheel van bij elkaar horende 

gebouwen, van bijvoorbeeld één bewoner of eigenaar) . Het 

gehucht is gesitueerd rond een T-kruising waarbij het opvallend is, 

dat voornamelijk aan de zuidzijde bebouwing aanwezig is. Het zijn 

veelal nieuwe gebouwen, op grote en rechte percelen. De meeste 

gebouwen zijn van grote afmeting. 



BOLBERG 

Bolberg is een veel kleiner gehucht. Het heeft een ietwat ovale 

vorm, met als lengte ongeveer 300 meter. Het is evenals Tervoort 

opgebouwd uit een tiental eenheden, die rondom een splitsing van 

twee wegen gelegen zijn. De kleinere afmeting, met een vrijwel 

gelijk aantal eenheden, wordt veroorzaakt door het feit dat hier 

voor het grootste deel sprake is van oudere bebouwing. Deze 

bebouwing is gelegen op kleine en afwisselende percelen. 

LIJNDONK (west) 

Het gebied dat bekend staat onder de naam Lijndonk bestaat 

feitelijk uit twee aparte gehuchten, een westelijk en een oostelijk. 

Het westelijk deel heeft een langgerekte vorm en is ongeveer 400 

meter lang. Ook hier is sprake van een tiental eenheden. Deze zijn 

gesitueerd rond een T-kruising, op één van de hogere delen in het 

landschap. Het gehucht bestaat voor het grootste deel uit oude 

bebouwing, op kleine en afwisselend gevormde percelen. Er is 

sprake van kleine en grote gebouwen. 
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LIJNDONK (oost) 

Het oostelijk deel van Lijndonk heeft eveneens een langgerekte 

vorm. De lengte daarvan is ongeveer 350 meter, kleiner dus dan 

Lijndonk-west. Ook het aantal eenheden in oost is minder dan in 

west. Er is hier sprake van een achttal eenheden. Deze zijn 

gesitueerd rondom een T-kruising en bestaan uit zowel nieuwe als 

oude gebouwen. Ook de percelen zijn afwisselend. Er zijn kleine 

en grote percelen, met afwisselende vormen. De bebouwing 

bestaat grotendeels uit kleinere gebouwen. 
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DORST 

Het betreft hier een gedeelte van de kern Dorst, dat wat verwijderd 

ligt van de hoofdkern. Het heeft een langgerekte vorm, met een 

lengte van ongeveer 350 meter. Het is opgebouwd uit een tiental 

eenheden. Het geheel is gesitueerd rondom een kruising van 

wegen en bestaat uit voornamelijk nieuwe gebouwen. De percelen 

zijn groot en hebben rechthoekige vormen. De aanwezige 

gebouwen zijn zowel klein als groot. 



Algemene kenmerken 

Zoals gezegd, zijn er naast de specifieke kenmerken van de 

gehuchten ook een aantal algemene kenmerken. Indien men op 

eenzelfde manier nieuwe gehuchten wil inpassen, dan zullen deze 

voor een groot deel moeten voldoen aan de algemene kenmerken. 

De algemene kenmerken zijn als volgt: 

- de gebouwen staan vrij evenwijdig aan de weg , vaak met de korte 

zijde naar de weg; 

- de meeste kavels zijn smal en diep; 

- in het gehucht of in de directe nabijheid is vaak een klein 

bosperceel gesitueerd; 

- er is vaak veel groen in en rond het gehucht; 

- de gehuchten liggen voor het grootste deel op de hogere delen; 

- tussen de gehuchten liggen lint-achtige bebouwingspatronen. 

- er zijn over het algemeen een tweetal grote loodsen en meerdere 

stallen aanwezig 

Bij het ontwerp is het van belang dat deze algemene kenmerken 

als basis dienen. Er kunnen zo gehuchten ontstaan die moeiteloos 

in het landschap opgenomen kunnen worden. Er dient echter voor 

gewaakt te worden dat de typerende openheid en afwisseling van 

het landschap niet teniet wordt gedaan door her en der bebouwing 

te situeren. 

Ontwerp-uitgangspunten 

Bij het ontwerpen van de nieuwe gehuchten dienen de volgende 

ontwerp-uitgangspunten in acht genomen te worden: 

- een gehucht is langgerekt en ongeveer 300 - 400 meter groot; 

- gesitueerd op een plek waar meerdere wegen samenkomen; 

- bestaat uit een tiental eenheden; 

- afwisselend gevormde bebouwing (groot - klein) ; 

- afwisselende percelen (groot - klein, recht - schuin); 

- bebouwing evenwijdig aan de weg; 

- bosperceel in directe nabijheid; 

- veel opgaand groen in het gehucht (bijv. houtwallen); 

- één of meerdere kleinschalige agrarische functies in het gehucht. 
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7 .4 De plaats van de nieuwe gehuchten op 

het podium 

De rol die de gehuchten in het landschap spelen komt tot stand 

door een krachtige wisselwerking tussen bebouwing en landelijk 

gebied, tussen wonen, werken en rust. Teneinde een optimale 

wisselwerking tot stand te kunnen brengen, worden de nieuwe 

gehuchten gekoppeld aan een andere belangrijke drager van het 

Koppeling van drie elementen 

concept; de ecologische 

verbindingszone ofwel het decor. 

Er ontstaat zo een koppeling tussen 

drie typerende elementen; water, 

bos en wonen . Daarbij zorgen de 

gehuchten voor een uitstraling 

vanuit het decor, over het podium, 

naar de zaal. Dit geeft zowel een 

meerwaarde aan de ecologische verbindingszone als aan de 

gehuchten. Bijkomend voordeel is, dat er een publiek draagvlak 

ontstaat voor de ontwikkeling van de ecologische zone. Dit 

publieke draagvlak is onmisbaar indien men een grootschalige 

ecologische zone tot stand wil brengen waarbij flink wat ingrepen in 

het landschap dienen plaats te vinden. 
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De drie elementen water, 

bos en wonen worden op · 

een zodanige manier 

gekoppeld, dat er een 

harmonieus geheel 

ontstaat. Als uitgangspunt 

geldt daarbij , zoals in 

vrijwel het gehele plan het 

geval is, het landschap, in 

dit geval de ecologische 

verbindingszone. De eerder 

Totstandkoming koppeling 

beschreven opbouw hiervan geldt als een uitgangspunt, op basis 

waarvan de gehuchten gesitueerd worden. Deze situering vindt 

plaats in samenhang met de ontwerpuitgangspunten zoals die 

eerder bij de analyse van de bestaande gehuchten geformuleerd 

zijn. Deze twee randvoorwaarden moeten zorgen voor een goede 

koppeling tussen de ecologische zone en de gehuchten. 

Zodoende wordt een gehucht gesitueerd op een plek waar twee of 

meer wegen samenkomen, heeft het een lengte van ongeveer 300 

tot 400 meter en bestaat het uit afwisselende bebouwing op een 

tiental afwisselend gevormde percelen. Daarnaast wordt een 

gehucht gesitueerd in de directe nabijheid van een of meerdere 

bospercelen, om zo een optimale koppeling te verkrijgen met het 



decor. De ligging nabij een bosperceel zorgt er eveneens voor, dat 

er een zekere buffer ontstaat tussen het wonen en de ecologisch 

gezien belangrijke poelen. Het gaat daarbij om de essentiële 

poelen; poelen die de basis vormen van de ecologische 

verbindingszone. Om het geheel van gehuchten en ecologische 

zone een ecologisch karakter te geven, worden er tussen de 

wooneenheden in een gehucht eveneens poelen aangelegd. Deze 

zijn echter te zien als een soort van overmaat. Zij hebben wel het 

karakter en functie van een ecologisch element, maar zij zijn niet 

van essentieel belang. Zij dienen veel meer als ingrediënt voor een 

aantrekkelijk woonmilieu. Zo kunnen er eveneens wat kleine 

bospercelen en houtwallen in een gehucht opgenomen worden. Dit 

verhoogt zowel de natuurlijkheid als de belevingswaarde van het 

gebied. Daarnaast kan het in- en aanbrengen van ecologische 

elementen een stimulans zijn voor de bewoners om op een 

milieubewustere manier om te gaan met de directe leefomgeving. 

Gehucht tegen bos Situering nieuwe gehuchten 
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Gehucht 1 

Het meest noordelijk gelegen gehucht, gesitueerd op een plek 

waar twee wegen samenkomen, waar een bestaand klein 

bosperceel gelegen is en waar de Goorloop langs stroomt. 

Gehucht 2 

Dit gehucht is gelegen nabij Lijndonk, op een plek waar twee 

wegen samenkomen en waar een nieuw bos gesitueerd is. 
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Gehucht 3 

Dit gehucht is niet gelegen op een plek waar twee wegen 

samenkomen, maar is volledig langs een weg gelegen. Naast het 

gehucht is een nieuw bosperceel gesitueerd. 
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Gehucht 4 

Het meest zuidelijke gehucht, gelegen tussen twee bestaande 

bosgebieden en op een plek waar twee wegen samenkomen. 



7 .5 De opbouw van een gehucht 

De opbouw van een nieuw gehucht vindt op eenzelfde manier 

plaats als de opbouw van de bestaande gehuchten. Hiervoor 

worden de ontwerp-uitgangspunten zoals die eerder zijn opgesteld 

aangehouden. Hierdoor ontstaat er een zelfde soort van 

massaverdeling binnen een gehucht. 

Ten behoeve van het sterker aan zetten van het bestaande 

karakter, refereert de bebouwing van de nieuwe gehuchten aan de 

bebouwing van de oorspronkelijke gehuchten. Dit refereren 

gebeurt op basis van de idee-vorming zoals die eerder in de 

concept-vorming heeft plaatsgevonden. In dit verhaal zijn stallen, 

De hoofdvormen 

loodsen en kassen gebruikt 

als inspiratiebron voor 

nieuwe manieren van 

wonen. Hier werden echter 

letterlijk de bouwvormen en 

-massa's overgenomen en 

getransformeerd tot 

woonelementen . De 

·--- - -- ----1 

Een woongroep 

uiteindelijke bebouwing is hier slechts op gebaseerd. 

Een dergelijke opbouw van de gehuchten leidt zodoende tot 

nieuwe woonvormen, waarin kenmerken en elementen van de 

bestaande gehuchten zijn verwerkt. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

In een gehucht blijft plaats voor één of enkele kleinschalige 

agrarische functies die er voor zorgen, dat het oorspronkelijke 

karakter aanwezig blijft. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine boeren zijn , 

of hulpbedrijven zoals een loonwerker. 

De bebouwing waaruit een gehucht is opgebouwd, bestaat uit een 

combinatie van de drie hoofdvormen stal, loods en kas. Deze drie 

dienen telkens als uitgangspunt, waarbij door wisselende indeling, 

architectuur en gebruik een uniek geheel ontstaat. De woningen 

worden geplaatst in zogenaamde woongroepen. Dit zijn woningen 

die allen eenzelfde vorm hebben, gebaseerd op een hoofdvorm. 

De situering van de woongroepen is gebaseerd op de opbouw van 
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de bestaande gehuchten. Uit de analyse volgt dat er in een 

gehucht vaak een tweetal grote loodsen aanwezig zijn , een of twee 

kascomplexen en een groot aantal stallen. Deze verdeling wordt 

ook in een nieuw gehucht aangehouden. Tevens worden de 

woongroepen op dezelfde manier ten opzichte van de weg 

geplaatst. De ruimten tussen de verschillende woongroepen zal 

grotendeels een collectief karakter hebben. Dit houdt in , dat de 

ruimtes als aantrekkelijk verblijfsgebied ingericht worden . Dit kan 

onder andere door ook kleinere agrarische elementen te 

introduceren, zoals een gezamenlijke pomp of een centrale hooi

opslag of misschien wel een squashbaan. 

De ruimten tussen de woongroepen kan ook een ecologische 

functie krijgen . Te denken valt daarbij aan het creëren van een 

wadi of een gezamenlijke biologische groentetuin. 

--
Bijzondere elementen 
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De opbouw zoals die hiervoor beschreven is, moet leiden tot een 

honderdtal woningen per gehucht. Dit betekent dat in totaal een 

500 woningen in de nieuwe gehuchten ondergebracht worden . 

Nogmaals wordt benadrukt dat de woningen die de nieuwe 

gehuchten vormen anders zijn dan de gebruikelijke woningen . Niet 

alleen wat betreft architectuur, maar ook wat betreft grootte. De 

gemiddelde woningbezetting zal in de nieuwe gehuchten duidelijk 

lager zijn dan de gemiddelde woningbezetting van de zaal. In de 

nieuwe gehuchten zal deze gemiddelde woningbezetting min of 

meer tussen de 1,75 en 2,0 bedragen, terwijl de gemiddelde 

woningbezetting in de zaal tussen de 2,0 en 2,5 zal bedragen. 



7 .6 Het leven in een nieuw gehucht 

Het wonen zoals dat in een nieuw gehucht plaatsvindt, is anders 

dan het wonen in een nieuwbouwwijk in de stad. Niet alleen de 

woningen zijn anders vormgegeven, ook de directe woonomgeving 

is anders. In een gehucht woont men in het landelijk gebied met 

toch stedelijke kenmerken. 

De nieuwe woningtypen zijn niet voor iedereen geschikt. Dit laten 

de hoofdvormen niet toe. Een stal is immers, met name in de 

hoogte, van beperkte omvang. Dit past echter in het in de inleiding 

geschetste beeld van de woonwensen in de toekomst. De 

gemiddelde woningbezetting wordt lager, mensen willen anders 

wonen, mensen worden steeds milieubewuster en willen dat ook 

tot uiting brengen en men gaat meer thuis werken . 

De opbouw van een nieuw gehucht in verschillende woongroepen 

is een ideale omstandigheid om collectieve en alternatieve vormen 

van wonen, werken en leven toe te passen. Er kan een 

milieubewuste eenheid ontstaan, waarin plaats is voor 

verschillende aspecten van het milieubewust leven. 

Griend- en rietvelden 

Mits een woongebied konsekwent relatief schoon afvalwater op het 

riool loost, kan dit water op een biologische wijze gezuiverd 

worden. Daar zijn griend- en rietvelden voor nodig. Ook een 

populierenbos kan water zuiveren. Het vuil wordt op biologische 

wijze afgebroken en het schone water verlaat via sloten en vaarten 

het gebied. Bijkomend voordeel is, dat deze methode mooie 

natuurgebieden kan opleveren. Die zuivering zou eventueel bij 

boerderijen kunnen plaatsvinden. 

Geveloppervlak verminderen 

Vrijstaande huizen verliezen door het grotere geveloppervlak en 

via het dak meer warmte dan woningen die aan elkaar vast en 

boven elkaar gebouwd zijn. Het loont dus om niet alleen 

vrijstaande woningen te bouwen, maar om ook gebruik te maken 

van gestapelde woonvormen. 

De zon als energiebron 

De zon kan gebruikt worden als energiebron. Een glaswand die 

men kan openzetten of -schuiven, fungeert bij kou al als warmte

isolatie. Kan de zon naar binnen schijnen, dan levert die in de 

herfst, winter en voorjaar gratis warmte. Dit geldt nog meer voor 

een serre of voorzetkas. Deze moet dan 's zomers goed 

geventileerd en tegen zonnestralen beschermd kunnen worden, 

anders wordt het te warm in huis. Op zo'n serre kan zelfs een 

ventilator worden aangesloten, die de warme lucht naar andere 
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vertrekken in het huis transporteert. Zo'n serre leent zich daarnaast 

uitstekend voor het telen van groente en fruit en als een koelruimte 

in de winterperiode. 

Eenvoudiger, maar qua zonnevang hetzelfde effect beogend, zijn 

grote ramen op het zuiden. Om het tegenovergestelde -namelijk 

warmteverlies via ramen- te voorkomen, is het belangrijk te werken 

met kleine glasoppervlakten aan de noordkant van het huis. Bij het 

ontwerpen en indelen van een woning kan een architect hiermee 

rekening houden. 

Zonnecollectoren 

Op schuine daken (en met behulp van rekken op platte daken) 

kunnen zonnecollectoren dertig tot veertig procent van de 

warmtevoorziening van de bewoners voor hun rekening nemen. 

Gericht op het zuidoosten is het rendement van een zonnecollector 

het hoogst. 

Beperking verharding 

Beperking van de verharding zorgt voor een betere 

regenwaterafvoer en meer mogelijkheden voor regenwaterberging . 

Er is minder verharding nodig en er is minder onderhoud nodig aan 

de verhardingen . 
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Een duurzaam woongebied zal voor een groot gedeelte ook 

zelfvoorzienend dienen te zijn . Vandaar dat er voldoende ruimte 

moet zijn om de activiteiten te kunnen ontplooien. Zo kan er 

bijvoorbeeld een eigen (organisch) afval hergebruik systeem 

geïntroduceerd worden, waarbij het gezamenlijke afval verwerkt 

wordt tot mest dat gebruikt kan worden bij een gezamenlijke 

groentetuin. Ook kan er vanuit het afval energie gegenereerd 

worden wat kan dienen voor de energievoorziening van een 

woongebied . De kosten voor de verschillende projecten kunnen 

gecompenseerd worden door een lagere milieubelasting. 

Ook kan er een manier van biologische landbouw plaatsvinden, 

waarbij de opbrengst bestemd is voor de bewoners van het 

gehucht. Hierdoor blijven de gronden in de directe nabijheid in 

gebruik en vindt er een soort van gezamenlijk beheer plaats. Zo 

kan het grote, open gebied in agrarisch gebruik blijven. 

Naast de kleinschalige agrarische functies kunnen ook andere 

kleinschalige functies in een gehucht worden opgenomen. Er valt 

daarbij te denken aan ateliers, kleine bureaus of een recreatieve 

voorziening zoals een squashbaan. 



7.7 De beeldvorming 

Teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de nieuwe 

gehuchten, vindt er een beeldvorming plaats. In deze beeldvorming 

worden op basis van de drie hoofdvormen enkele mogelijke 

uitwerkingen gepresenteerd. Deze uitwerkingen zijn slechts 

indicaties, maar toch geven zij een zeker beeld van hoe de 

bebouwing en de woonomgeving in een nieuw gehucht eruit zien . 

Bij de bebouwingsvormen worden eerst de kenmerken van de 

hoofdvorm beschreven, waarna als een variatie op een thema een 

aantal mogelijke bebouwingsvormen getoond worden . 
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DE STAL 

De stalvorm wordt gekenmerkt door een vrij lage goot- en 

nokhoogte en een kleine dakhelling. Het materiaalgebruik bestaat 

over het algemeen uit bakstenen buitenmuren, met een stalen, 

golfplaten dak. In de buitenmuren zijn op een regelmatige afstand 

kleine ramen aanwezig. In het dak zijn daklichten opgenomen. 

Binnen de stalwoningen kunnen twee groepen onderscheiden 

worden; de volledige stalwoningen en de opengewerkte 

stalwoningen. 

Bij de volledige stalwoningen wordt de bestaande vorm in zijn 

geheel overgenomen en vindt er binnen deze vorm een indeling 

plaats. Bij de opengewerkte stalvorm is dit anders. Hier geldt de 

stalvorm als startpunt maar wordt deze als het ware voorzichtig 

ontleed. Hij wordt uit elkaar getrokken. Hierdoor ontstaan er 

bijzondere vormen , die toch refereren aan de hoofdvorm. 
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DE LOODS 

De loods wordt gekenmerkt door een hoge goot- en nokhoogte, 

met daarbij een lage dakhelling. Het materiaalgebruik bestaat 

grotendeels uit stalen elementen met vaak een donkere kleur. De 

ingang wordt gevormd door een grote deur, waar doorheen de 

machtige machines naar binnen gebracht kunnen worden . 
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DE KAS 

De kassen in het gebied worden vanzelfsprekend gekenmerkt door 

het grote oppervlakte aan glas. De hoogte is vaak beperkt tot 

enkele meters. De afmeting van een totaal kasgebouw is ongeveer 

30 bij 40 meter. Het dak van een kas is puntsgewijs opgebouwd, 

waarbij het mogelijk is om de "ramen" open te zetten. 
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8. 

HET PODIUM 
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8 HET PODIUM 

Het podium is binnen 

het concept de plek 

waar het boerenleven 

zich afspeelt. Vanuit de 

agrarische bedrijven die 

om en op het podium 

gelegen zijn wordt het 

gebied bewerkt. Door 

deze bewerkingsvorm te 

handhaven wordt eveneens het bestaande karakter gehandhaafd. 

Wel is het zo, dat de hinder van de agrarische bedrijven en de 

agrarische hulp_bedrijven aanwezig blijft. Hiervoor dienen per 

bedrijfslocatie oplossingen gezocht te worden, zodat deze 

bedrijven ingepast kunnen worden. Enige hinder moet daarbij voor 

lief genomen worden, omdat deze immers inherent is aan het 

agrarische leven. Zo kan een agrarisch bedrijf gedeeltelijk binnen 

een woongebied opgenomen worden. Het is dan sterk 

sfeerbepalend, waardoor er een gebiedseigen identiteit ontstaat. 

Hiermee wordt eigenlijk afgeweken van de overal in Nederland 

aanwezige verbouwde boerderijen, waarin de mensen uit de stad 

op het platteland willen wonen. Deze boerderijen zijn zeker visueel 

karakteriserend voor het landelijk gebied, maar er vindt geen 

bedrijfsvoering meer plaats vanuit die boerderijen . Het wonen op 

het platteland is immers meer dan wonen in een verbouwde 

boerderij. Men moet niet alleen de jas aandoen, maar ook naar 

buiten gaan om de jas te gebruiken. 
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9 DE ZAAL 

Dit is het gebied 

waarbinnen het grootste 

aantal woningen 

gesitueerd is. Hier geeft 

het landschap (met 

zowel stedelijke als 

landelijke kenmerken) 

aanleiding tot het 

creëren van een 

grootschalig woongebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een 

eenvoudige, rationele verkaveling met weinig opzienbarende 

elementen en/of structuren. Het bestaat voor het grootste deel uit 

grasland, wat vanuit enkele agrarische bedrijven in de buurt 

bewerkt wordt. Het gebied wordt aan de noord- en westzijde 

begrensd door een aantal stedelijke functies; de voormalige 

vuilstort, het bedrijventerrein Hoogeind en het snelwegknooppunt 

met de op- en afritten van en naar Breda. Aan de oost- en 

zuidzijde wordt het gebied begrensd door het gehucht Tervoort en 

enkele vrijstaande agrarische bedrijven van waaruit het podium 

bewerkt wordt. Tevens is aan de zuidzijde een voormalige 

zandwinplas gelegen. 

Stedebouwkundige opzet 

De stedebouwkundige opzet wordt bepaald door een aantal zaken. 

Dit zijn de aangrenzende elementen en gebieden en het karakter 

van het gebied zelf. Het karakter van het gebied wordt bepaald 

door de relatief grote openheid. Het is een gebied wat bestaat uit 

grasland waarin weinig afwisseling aanwezig is. De grootste 

afwisseling vindt plaats door de Gilzewouwerbeek die van zuid 

naar noord door het westelijk deel van de zaal loopt. Het meest 

opvallende element is de voormalige stort die momenteel 

Het gebied 
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afgewerkt wordt tot heuvel. Om deze heuvel meer bij het 

woongebied te betrekken en om het gebied goed toegankelijk te 

maken, wordt de structuur van de hoofdontsluiting ook over de 

heuvel gelegd. Er wordt daarbij gekozen voor een ringvorm, die zo 

een verbinding tot stand brengt tussen de verschillende gebieden. 

Een ring symboliseert het verbonden zijn, hier het verbonden zijn 

van woongebied en heuvel. Binnen de centraal gelegen ring 

kunnen de noodzakelijke voorzieningen een plaats vinden . 

De ligging nabij enkele stedelijke elementen zoals de snelweg en 

de (visuele) nabijheid van de stad Breda, geven aanleiding tot het 

bouwen in hogere dichtheden. Hierdoor ontstaat een stedelijk 

tegenwicht ten opzichte van Breda en ten opzicht ten opzichte van 

de nieuwe gehuchten. Bij hogere dichtheden moet gedacht worden 

aan 40-50 woningen per hectare. Hierdoor ontstaan mogelijkheden 

voor interessante woonmilieus. Deze woonmilieus kunnen 

gebaseerd worden op verschillende aspecten van het gebied. Zo 

zal er met name vanuit het gebied dat grenst aan het podium zicht 

moeten zijn naar en over het podium. De bebouwing kan op deze 

richting inspelen, door deze richting te volgen of door hier juist 

loodrecht op te gaan staan. 

De genoemde hoge dichtheid impliceert reeds, dat er sprake is van 

bebouwing in meerdere lagen. Deze bebouwing mag echter niet 

het zicht vanaf de voormalige vuilstort belemmeren. Daarom mag 
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de bebouwing tussen de voormalige vuilstort en het podium niet 

hoger zijn dan 10-15 meter. 

Naast het zicht over het podium zijn er ook andere aspecten die 

aanleiding geven tot een bepaald woonmilieu. Zo is er de 

recreatieplas, de Gilzewouwerbeek, het bos tussen de zaal en 

Hoogeind I en natuurlijk de voormalige vuilstort. Hierdoor is de 

introductie van verschillende aantrekkelijke woonmilieus goed 

mogelijk. 

De keuze voor een hoge dichtheid leidt tot de mogelijkheid om veel 

woningen te situeren in de zaal. Er zal daardoor een groter aantal 

woningen gerealiseerd kunnen worden, dan de 2.000 die in de 

opdracht zijn omschreven. 
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HET BALKON 
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10 HET BALKON 

Het meest in het oog 

springende element is 

de voormalige vuilstort. 

De eisen die door de 

afwerking van de 

vuilstort aan een 

eventuele functie 

gesteld worden, zorgen 

ervoor dat er weinig 

mogelijkheden zijn . Het terrein op de heuvel krijgt zodoende een 

recreatieve functie. Het wordt bedekt met gras en struikgewas. 

Over het terrein lopen verschillende wandelpaden die afgewisseld 

worden met enkele uitzichtpunten. Vanaf deze punten heeft men 

een uitzicht over het woongebied (de zaal}, het open landschap 

(het podium) en op de ecologische verbindingszone met de nieuwe 

gehuchten (het decor). De heuvel functioneert zo als recreatief 

uitloopgebied voor het grote woongebied. 
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TOT SLOT 
103 



104 

.}l 
... 'J ._'.· . . , ·. 
.· . ... __ ; -. . ~- ·--~: ·: 

~..c..:::::--c;,__ 7 .: / >. :: .. =-~~, 

. · :. 

/ 

•• : --j. • ' C 

. .. . : "\ .\ . .. . ' : 
• I ~\• .. • \ ,1 '- ' ' . • : ''- • 

ci ·. ' ·. 

. . 

. ... ·_ . . . . _: . ~-. . . . 

.·.~~ 



11 TOT SLOT 

Aanleiding voor het ontwerpen van een globaal plan voor de 

locatie Bavel-Groot is het onderzoek 'Landschap om te wonen' 

geweest. In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het 

NIROV, is gekeken naar manieren van omgaan met het landschap 

bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken . Uit dit onderzoek zijn 

een aantal conclusies naar voren gekomen. Een van de 

belangrijkste is, dat men tegenwoordig steeds meer het bestaande 

landschap betrekt bij het ontwerpen van een woonwijk. Dit 

betrekken kan op verschillende manieren gebeuren. Deze 

manieren zijn in het onderzoek ontwerpstrategieën genoemd. 

Een ontwerpstrategie is van verschillende faktoren afhankelijk. Een 

daarvan is echter de manier waarop de ontwerper het landschap 

interpreteert. Zijn interpretatie bepaalt in hoge mate hoe het 

landschap gebruikt wordt bij het ontwerpen. Hieruit blijkt reeds dat 

de persoonlijke interpretatie van de ontwerper een van de pijlers 

van het ontwerp is, samen met onder andere het programma van 

eisen. 

Om ten behoeve van een globaal ontwerp voor de locatie Bavel

Groot te komen tot een goede interpretatie, heeft er eerst een 

uitgebreide beschrijving plaatsgevonden van het bestaande 

landschap. Aan de hand hiervan en aan de hand van persoonlijke 

indrukken heeft de interpretatie vorm gekregen. In deze 

interpretatie is gezocht naar aanleidingen in het landschap. Deze 

aanleidingen, in het verslag de 'beeldende introductie' genoemd, 

hebben gediend als inspiratiebron voor het concept. Door het 

landschap als uitgangspunt te nemen, heeft het concept zijn vorm 

gekregen. Hierdoor zijn de nieuwe gehuchten geïntroduceerd, is 

het podium ontstaan, heeft de zaal vorm gekregen en heeft de 

voormalige vuilstort een nieuwe functie gekregen. 

Daarnaast hebben de nieuwe gehuchten gezorgd voor de 

mogelijkheid om andere manieren van (samen)wonen te 

introduceren. Manieren die in toekomst wellicht meer toegepast 

zullen gaan worden en waardoor de huidige VINEX-problematiek 

gedeeltelijk opgelost kan worden. 

Het is dan ook de bedoeling dat dit globale plan de aanzet is tot 

een andere manier van (samen)wonen. Niet alleen wonen in een 

standaard uitbreidingswijk, maar ook wonen in een eigen 

specifieke omgeving met bijzondere woonkwaliteiten, gebaseerd 

op het (bestaande) omringende landschap. 
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