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VOORWOORD 

Voor u ligt het verslag van het afstudeerproject met de titel : 

'Plattelandschap, herinrichting van het landelijk gebied loont voor 

stad, natuur én boer.' 

Afstuderen begint met een onderwerp zoeken. Bij het zoeken, was 

één van mijn trefwoorden 'stadsvernieuwing'. Tot mijn oog viel op de 

ten11 'plattelandsvernieuwing' . 

Sinds ik in Eindhoven woon, ben ik het platteland gaan waarderen om 

zijn rust en ruimte. Na het lezen over plattelandsvernieuwing leek het 

me interessant om mijn afstudeeronderwerp in het landelijk gebied te 

zoeken. Ik leerde de problematiek van het landelijk gebied van Oost

Brabant kennen. Het platteland slibt dicht door de suburbanisatie en 

de intensieve veehouderij wordt geconfronteerd met problemen. Hier 

was een rol weggelegd voor mij, ik wilde deze problematiek nader 

bestuderen en er oplossingen voor zoeken. 

Het onderwerp was gevonden, nu nog er op afstuderen. Dat gaat 

natuurlijk gepaard met de beroemde en tevens beruchte 

afstudeerdips. Toch kom je er altijd weer bovenop en werk je 

langzamerhand naar het eindcolloquium toe. 

Ik heb me wel eens voorgesteld hoe het zou zijn om af te studeren 

zonder hulp van anderen .. .ik zou het niet kunnen. Daarom wil ik 

graag een aantal mensen bedanken. Als eerste mijn 

afstudeerbegeleiders, die achter mijn afstudeeronderwerp stonden. 

Mijn huisgenoten Marian en 'Arie' bedank ik voor de 

computerondersteuning. Selma was altijd geïnteresseerd in mijn 

project en niet bang om kritische vragen te stellen. Zo iemand is 

onmisbaar. Ook Rick en Ester wil ik hier bedanken, voor het gebruik 

van de printer en hun gastvrijheid. Mijn familie, die erg met me 
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meeleefde, had altijd het vertrouwen dat het wel goed zou komen met 

mijn afstuderen. En tot slot wil ik Rick bedanken, bij hem kon ik 

terecht voor al mijn vragen over de agrarische sector. 

Franka Werner 

Eindhoven, augustus 2000. 

10 



SAMENVATTING 

Dit afstudeerverslag handelt over het landelijk gebied. Het landelijk 

gebied verdient meer aandacht van de stedebouwkundigen. Want het 

platteland mag niet meer gezien worden als ruimte waar de stad 

probleemloos kan uitbreiden. Het moet aandacht krijgen om zijn 

eigen kwaliteiten en problemen. Daarom is een nieuwe definitie voor 

stedebouwkunde opgesteld: de leer en kennis hoe te zorgen voor een 

goede kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst. waarbij 

het landschap de volle aandacht krijgt. 

Het landelijk gebied is vaak erg mooi. Maar als we nu niet ingrijpen, 

hebben we in de toekomst geen landelijk gebied meer. Het wordt 

namelijk aangetast door enerzijds de oprukkende suburbanisatie en 

anderzijds, vooral in Brabant, door de intensieve veehouderij . De 

uitbreidingswijken van de kernen in het landelijk gebied zien er 

allemaal hetzelfde uit. Ze tasten de historische kern aan en liggen als 

een olievlek in het landelijk gebied. Door de intensieve veehouderij 

zit het landelijk gebied op slot. Er kan niks gebeuren, omdat zowel 

natuurontwikkeling als woningbouw door de hinderzones van de 

veehouderijen zich niet kunnen ontwikkelen. Ook als een boer zijn 

bedrijf wil uitbreiden krijgt hij geen vergunning omdat er woningen te 

dicht bij zijn boerderij staan. 

Deze problemen worden in dit verslag onderzocht en aangepakt aan 

de hand van een studielocatie. Er is gewerkt aan het gebied tussen 

de Kokse brug en de bebouwde kom van de kern Veghel in de 

gemeente Veghel. 

Er wordt in dit verslag gepleit voor woningbouw en natuurontwikkeling 

in het landelijk gebied naast een verbetering van de situatie in de 

intensieve veehouderij . 
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Na een beschrijving van de studielocatie waar de geschiedenis van 

het gebied, de huidige structuur, het soort landschap, de 

bodemgesteldheid, hoogte en afwatering en grondwatertrappen aan 

de orde komen volgt het beleid voor de studielocatie. De ideeën van 

de verschillende overheidsorganen \YOrden aan de orde gesteld. Het 

blijkt dat er nogal wat spanningen optreden tussen de wensen van de 

verschillende overheden. 

Om tot een eenduidig beleid te komen \YOrdt de gebiedsgerichte 

aanpak voorgesteld. Plannen \YOrden dan niet meer geïnitieerd door 

de overheid, maar zullen in overleg met de marktpartijen tot stand 

komen. Een gevolg van de gebiedsgerichte aanpak is dat ook 

gebiedsgericht ont\YOrpen moet \YOrden. 

Er \YOrden in dit verslag gebieden onderscheiden op basis van de 

historische ontwikkeling van het landschap. In de verschillende 

gebieden zijn historische vormen bijna niet meer zichtbaar door het 

overheersende beeld van de intensieve veehouderijen; alle gebieden 

lijken op elkaar. 

De gebieden moeten weer een eigen identiteit krijgen. Om dit te 

bereiken zal de intensieve veehouderij zich moeten vestigen op één 

plek. Daardoor kan zowel de intensieve veehouderij als natuur en 

\YOningbouw zich ontwikkelen. Ze zijn elkaar dan niet tot hinder. De 

plek waar de intensieve veehouderij zich gaat vestigen moet voldoen 

aan een aantal voorwaarden. Er moet genoeg ruimte zijn, er mag 

geen natuur in de buurt liggen en de bereikbaarheid moet goed zijn . 

Het gebied dat hier aan voldoet ligt ten noorden van Erp. 

Voor de overige gebieden \YOrdt in een toekomstbeeld aangegeven 

hoe en waar \YOningbouw en natuurontwikkeling kan komen. Door 

deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe gebieden. Deze \YOrden aan de 

hand van het toekomstbeeld uitgewerkt. 

Het landschapsbeeld verandert in het toekomstbeeld ten opzichte van 

nu. Het landschap \YOrdt niet meer overheerst door de stallen van de 

intensieve veehouderij . De historische karakteristieken krijgen nieuw 
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leven ingeblazen. De ontwikkeling van woningbouw zal niet storend 

zijn voor het beeld. Als de stallen grotendeels verdwijnen is ruimte 

voor woningen. Daarnaast wordt in de studielocatie veel aan 

natuurontwikkeling gedaan, zodat groen het rode compenseert. 

Als alle partijen zich flexibel opstellen zal het voorgestelde 

toekomstbeeld zeker lonen voor de stad, de natuur en de boer. 
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1 INLEIDING 

1.1 Wat is stedebouwkunde? 

Op zoek naar een afstudeerondet"Nerp ben ik me gaan afvragen wat 

ik tijdens mijn studie Bouwkunde aan de TUE geleerd heb. De eerste 

jaren waren vooral algemeen van aard en erg nuttig. De basiskennis 

zal aanwezig blijven, al zal ik veel formules die ik in de eerste jaren 

geleerd heb opnieuw moeten opzoeken. 

Na mijn keuze voor de afstudeerrichting Stedebouw ben ik me echt 

gaan verdiepen in het vakgebied; je leest de vaktijdschriften en gaat 

mee met excursies. Het is me opgevallen dat je bij de 

afstudeerrichting Stedebouw veel hoort en leert over grote, stedelijke 

projecten. Namen als Kop van Zuid (Rotterdam), Utrecht Centrum 

Project (Utrecht) en Ceramique (Maastricht) vallen vaak, ook wordt 

de gehele ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven besproken tijdens 

colleges en projecten. 

Daarentegen wordt er weinig aandacht besteed aan de ontwikkelingen 

in kleine dorpskernen en het landelijk gebied (het platteland). Dit is 

opmerkelijk want het agrarisch gebied beslaat 57,6% van de totale 

oppervlakte van Nederland en bos en natuurlijk terrein gebruikt 

11,0% van de Nederlandse grond. In schril contrast hiermee staat het 

aandeel woongebied in Nederland, dat 5,3% van de oppervlakte in 

Centraal bureau voor 1 beslag neemt. 1 (zie afbeelding 1.1 ). 

de statistiek, 1999. Misschien vindt men het niet nodig om aandacht te besteden aan het 

landelijk gebied. Of behoort het platteland ge\YOOnweg niet tot het 

vakgebied van een stedebouwkundige? 
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Nederland(%) Noord-Brabant (%) 

totaal verkeer 3,24 3,94 
totaal recreatie 1,97 2,12 
bedrijfsterreinen 1,46 2,00 
woongebied 5,28 7,29 
overig bebouwd terrein 0,79 1,06 
bouwterrein 0,58 0,73 
bos 7,58 13,03 
glastuinbouw 0,35 0,18 
overig agrarisch gebruik 57,56 63,89 
totaal natuurlijk terrein 3,43 2,49 
totaal overige gronden 0,33 0,32 
totaal water 17,42 2,94 
TOTAAL 100,00 100,00 

N.B. de begrippen 'agrarisch gebruik' en 'glastuinbouw' omvatten naast de 
beteelde oppervlakte tevens tuinen voor eigen gebruik, cultuurgrond van niet 
telplichtigen, verspreide bebouwing, water smaller dan zes meter etc. 

Om het werkveld van een stedebouwkundige te omschrijven is het 

nodig de definitie van stedebouwkunde te kennen. Met de komst van 

de nieuwe spelling is het woord stedebouw veranderd in stedenbouw. 

De Van Dale (1999) definieert stedenbouwkunde als volgt; de leer en 

kennis van de stedenbouw. Vervolgens wordt stedenbouw uitgelegd 

als de aanleg, ontwikkeling en uitbreiding van steden. 

Dus stedenbouwkunde is de leer en kennis van de aanleg, 

ontwikkeling en uitbreiding van steden. 

De opleiding Bouwkunde aan de TUE hanteert deze definitie, gezien 

het lesprogramma, kennelijk ook. Horen we daarom niet veel over het 

landelijk gebied? 

Ik ben van mening dat de definitie voor stedenbouwkunde in de Van 

Dale niet volledig is. 

Mijns inziens is het beter de 'n' in stedenbouw weer te verwijderen, 

voor mij is sted~bouw (stede=plaats) méér dan stedenbouw. 

In de eerste plaats kun je je afvragen of dorpen buiten beschouwing 

blijven bij stedenbouw. Nee, stedebouw houdt namelijk niet op bij de 

grens van de stad, maar gaat verder. In het 'buitengebied' liggen, net 
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zo goed als in de stad, problemen die vragen om oplossingen van 

stedebouwkundigen. 

Stedebouw speelt zich naar mijn mening af op het schaalniveau van 

de leefomgeving. De leefomgeving van mensen is niet alleen de 

stad, mensen hebben ruimte nodig om te recreëren, te genieten van 

rust en ruimte. Een stedebouwkundige moet zich realiseren dat niet 

alleen mensen de gebruikers zijn van het landschap. Plant en dier 

maken hier ook gebruik van, zij hebben ook een leefomgeving. 

Vervolgens wordt bij de definitie van Van Dale gedacht vanuit de 

stad. Het buitengebied wordt als rest/reserveruimte gezien, als plaats 

waar steden probleemloos kunnen uitbreiden. Het buitengebied moet 

juist aandacht krijgen om zijn eigen kwaliteiten. 

Tenslotte staan de woorden 'aanleg, ontwikkeling en uitbreiding' me 

tegen. Hiermee ligt de nadruk op vernieuwing, terwijl een 

stedebouwkundige moet weten dat behouden en reconstrueren ook 

tot zijn taken behoren. 

De definitie die ik aan stedebouwkunde wil geven luidt als volgt: de 

leer en kennis hoe te zorgen voor een goede kwaliteit van de 

leefomgeving nu en in de toekomst, waarbij het landschap de volle 

aandacht krijgt. 

1.2 Aandacht voor het landelijk gebied 

Het zal duidelijk zijn dat ik het landelijk gebied, naast de stad, ook tot 

het werkveld van een stedebouwkundige vind horen. Het leek me een 

uitdaging om tijdens mijn afstuderen bezig te zijn met het landelijk 

gebied (zie afbeelding 1.2). Ik ben me gaan verdiepen in de literatuur. 

Naast interessant blijkt het onderwerp erg actueel; ook de politiek 

heeft de ruimtelijke problematiek van het landelijk gebied hoog op de 

Afbeelding 1.2: aandacht voor het agenda staan. Dit blijkt uit onderstaande greep uit de verschillende 

landelijk gebied. artikelen die onlangs over het landelijk gebied verschenen zijn . 
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Bij de Rijksoverheid komt het landelijk gebied aan de orde in de 

'Startnota Ruimtelijke Ordening 1999'. Er wordt gezegd dat er een 

antwoord moet komen op drie gesignaleerde trends. Deze zijn: de 

toenemende druk op het landelijk gebied door de uitgroei van steden 

en dorpen, de vervlakking van het landschap en de afname van de 

biodiversiteit en de zwaardere randvoorwaarden waarbinnen de 

landbouw moet functioneren. 

Staatssecretaris Van der Ploeg (ministerie van Cultuur) bracht in 

samenwerking met staatssecretaris Faber van natuurbeheer de nota 

'Belvedere, over de relatie tussen cultuurhistorische en ruimtelijke 

inrichting' (1999) uit. Deze nota is mede ondertekend door de 

ministers Pronk (Vrom) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). 

Belangrijke monumenten en bijzondere landschappen moeten beter 

worden beschermd of ingepast in nieuwe bouwplannen. 'Belvedere' 

wil een dialoog bewerkstelligen tussen de beschermende krachten en 

de ontwikkelende krachten in de ruimtelijke ordening. Daartoe worden 

de ruimtelijke-kwaliteitscomponenten 'identiteit' en 'culturele waarde' 

door de nota toegeëigend. De hoofddoelstelling van de nota luidt: 'De 

cultuurhistorische identiteit kan en moet sterker richtinggevend zijn 

voor de inrichting van de ruimte, en het rijksbeleid moet daarvoor 

goede voorwaarden scheppen.' Dit om te voorkomen dat heel 

Nederland er hetzelfde uit gaat zien. 

De provincie Noord-Brabant is heel intensief bezig met haar 

toekomst. Ze is een tijd geleden gestart met acties om de discussie 

over de toekomst van Brabant op gang te zetten. Het zogenaamde 

'Manifest 2050', uitgebracht in oktober 1997, handelt hierover. Wat 

gaat er veranderen, wat gaat de toekomst van Brabant bepalen? 

'De behoefte aan het nieuwe Manifest 2050 komt voort uit het besef 

dat men nu voor even ingrijpende keuzes staat als in 1947. Toen ging 

het erom hoe Brabant na de Tweede Wereld Oorlog weer opgebouwd 

moest worden. De provincie Noord-Brabant presenteerde het 

'Welvaartsplan'. Hiermee werd een poging gedaan de industrialisatie 
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en modernisering van Noord-Brabant in goede banen te leiden. Nu 

staat men stil bij de gevolgen van de duizelingwekkende ontwikkeling 

die de provincie in de achterliggende periode heeft doorgemaakt en 

vraagt men zich af waar 'Brabant' eigenlijk gebleven is. 

Als men Noord-Brabant doorkruist ontkomt men niet aan de gedachte 

dat de provincie aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan. Langs 

de doorgaande wegen groeien de bedrijfsterreinen aan elkaar vast. 

Nergens zijn de gevolgen van ongebreidelde suburbanistie zo 

zichtbaar als hier. Veel dorpen zijn uit hun jasje gegroeid, de 

Ben Knapen e.a ., 2_ karakteristiek van oude dorpskernen is verloren gegaan.' 2 

Manifest Brabant 2050, Den 

Bosch , 1997. 'Ontwerpen aan Brabant 2050' was de volgende stap voor de 

provincie Noord-Brabant. In november 1998 heeft de provincie een 

aantal architecten uitgenodigd om zich te buigen over de vraag hoe 

Brabant er in 2050 uit zou kunnen zien. Uit onderzoek is gebleken dat 

er elke 50 jaar een verdubbeling van het bebouwd oppervlak plaats 

vindt. Deze trend zet zich volgens de provinciale planologen voort. 

De woningen zullen twee keer zo groot worden als gevolg van de 

toenemende individualisering en privatisering van de samenleving. Er 

komen 50.000 ha. nieuwe natuur en 2000 ha. nieuwe wegen bij . De 

vraag aan de architecten was hoe dit ingepast moet worden in het 

toch al zo volle Brabant. 

1.3 Problematiek 

Suburbanisatie 

In het landelijk gebied is sprake van ongebreidelde suburbanisatie 

(zie afbeelding 1.3). Nieuwe wijken worden in hoog tempo aan de 

bestaande kern geplakt en zijn steeds even fantasieloos van opzet als 

hun voorganger. Meestal staan in deze uitbreidingswijken smetteloos 

wit gestucte, vrijstaande woningen. 'Dit verschijnsel wordt om zijn 

verstikkende gevolgen voor het oude dorp en de dorpsgemeenschap 

Dirk Sijmons, ~ met witte schimmel aangeduid.' 3 

'Suburbia ', in =Landschap, 

Architectura+Natura. 

Amsterdam , 1998. 19 



Doordat overal hetzelfde gebeurt verdwijnen de verschillen en wordt 

de identiteit van de dorpskernen aangetast. Ook het landelijk gebied 

wordt aangetast. Dat wordt als het ware opgeslokt door de nieuwe 

woningen, waardoor het platteland zijn charmes verder verliest. 

Intensieve veehouderij 

In Noord-Brabant speelt, naast de problematiek van de ongebreidelde Afbeelding 1.3: ongebreidelde 

suburbanisatie in het landelijk gebied, ook de agrarische sector een suburbanisatie 

grote rol. Met name als gevolg van de intensieve veehouderij duiken 

steeds nieuwe problemen op (zie afbeelding 1.4). Deze sector is de 

afgelopen jaren getroffen door varkenspest en maatregelen die tot 

doel hebben de natuur en het dierwelzijn te verbeteren. 

Tot aan het midden van de jaren tachtig stond productieverhoging in 

de landbouw gelijk aan vooruitgang, en door schaalvergroting en 

mechanisatie leek 'the sky the limit'. Doordat de varkenshouderij in 

steeds sterkere mate niet-grondgebonden ging produceren, verdween 

het evenwicht tussen het aantal te houden dieren en de mogelijkheid 

om de mest op het eigen bedrijf te gebruiken. Maatregelen om de 

uitwassen tegen te gaan bleven uit. 

Pas in de jaren negentig werden de gevolgen van de onbekommerde 

groei in de veehouderij desastreus. Dierwelzijn, milieubeheer en 

natuurbehoud namen in belang toe. Vooral de varkens kregen veel 

meelevende belangstelling van het publiek. De druk van de 

consument, die meer wilde dan alleen goedkoop, en de almaar 

groeiende kosten om de mest weg te werken, bleken groter dan de Afbeelding 1.4: problemen in de 

agrarische machten. 

Inmiddels zijn strenge saneringen in de landbouw noodzakelijk. 

Brabant heeft de meest intensieve veehouderij van Nederland. Een 

kwart van de kippen zit er, 15% van de koeien en 40% van de 

varkens. Binnen vier jaar zullen hier tweeduizend van de zesduizend 

veebedrijven 'onvrijwillig' zijn verdwenen, denkt de provincie. Het 
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aantal koeien en varkens moet met grofweg de helft worden 

teruggebracht. 

Maar het landelijk gebied zit ook op slot, boeren die nog wel een goed 

draaiend bedrijf hebben, kunnen niet uitbreiden door de sterke 

verweving van intensieve veehouderij met natuur- en 

landschappelijke waarden, recreatie-, woon- en werkfuncties in het 

buitengebied. 

Het Rijk wil met de reconstructiewet een beter evenwicht tussen de 

verschillende functies in het landelijk gebied creëren. Hier wordt 

dieper op ingegaan in het hoofdstuk 'beleid' . 

1.4 Standpunt 

Mijn standpunt in de hierboven beschreven problematiek luidt als 

volgt. Doordat er ingrijpende veranderingen in de landbouw op komst 

zijn en er steeds meer aandacht is voor natuurontwikkeling is het 

noodzakelijk het beleid in het landelijk gebied te veranderen. Nadruk 

moet gelegd worden op de natuurwaarden en de identiteit van het 

landelijk gebied. Er moet gezorgd worden voor meer variatie op het 

platteland. 

Over woonuitbreidingen wordt gezegd dat ze niet meer saai, 

fantasieloos en eenvonnig mogen zijn. Kunnen, en misschien nog 

belangrijker, moeten er nog woningen gebouwd worden? 

Ik ben van mening dat er nog wel een bouwopdracht is, maar dan 

Afbeelding 1.5: standpunt moet er voor de markt gebouwd worden. Er bestaat, naast de vraag 

naar appartementen in de kernen, een grote wens om buiten, in het 

groen, op een eigen stukje grond een eigen kasteeltje te bouwen. 

Maar groot is ook de opdracht van de overheid om het open 

cultuurlandschap in stand te houden. 

Er bestaat dus nog steeds een bouwopdracht, maar waar is er nog 

plaats voor woningen? Om 'witte schimmel' tegen te gaan pleit ik, 

naast bouwen in de stad, voor bouwen in het landelijk gebied (zie 

afbeelding 1.5). 'De ingrijpende veranderingen in de landbouw en de 
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toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling maken hernieuwd 

beleid voor het landelijk gebied ook om andere redenen noodzakelijk. 

Beperkte woningbouw is daarbij wellicht een inspirerende optie.' 4 1_ Rienk van Wingerden , 

Het blijkt dat het platteland nog voldoende ruimte biedt om woningen Ontspannen wonen, 

op te nemen. 'Alle boerenbedrijven in Nederland zijn in staat een Groningen, 1999. 

bouwvolume op te nemen van 6000m3 zonder dat het landschap zijn 

landelijkheid verliest. Een huis met een tuin wordt dan een huis met 

een landschap.' 5 

Het is belangrijk dat eventuele woningbouw naast bouwwaarde ook 

een meerwaarde voor het landschap oplevert. Dit kan door 

woningbouw te koppelen aan de natuur- en landbouwontwikkeling. 

Hierdoor krijgt het landschap een nieuwe economische drager. 

Er moeten in het landelijk gebied dus doordachte keuzes gemaakt 

worden, de consequenties van ingrepen moeten ook op andere 

beleidsvelden dan stedebouw positief uitpakken. 

'Wil Brabant in de toekomst een leefbaar platteland hebben, waarin 

het goed wonen, werken en recreëren is, dan moeten daar nu keuzen 

voor worden gemaakt en voorwaarden voor worden geschapen.' 6 

Wat betreft de intensieve veehouderij zal moeten worden gezocht 

naar een zone waarheen goed lopende bedrijven kunnen verhuizen 

en waar deze bedrijven de mogelijkheid hebben voor een goede 

bedrijfsvoering. 

1.5 Opdracht 

De opdracht die ik mezelf gesteld heb, is als volgt geformuleerd. Ik 

wil een toekomstvisie opstellen voor het landelijk gebied, die een 

oplossing aangeeft voor de problemen wat betreft de 

woonuitbreidingen en de intensieve veehouderij . De oplossingen 

moeten de toekomst een leefbaar platteland bieden. 

Een accent wordt gelegd op het zoeken naar en vormgeven van 

nieuwe woonlocaties in het landelijk gebied. Deze moeten niet aan 

het dorp worden geplakt en naast bouwwaarde een meerwaarde voor 

het landschap opleveren. 
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1.6 Leeswijzer 

In mijn afstudeerproject zal ik aan de hand van een studielocatie mijn 

opdracht uitvoeren. 

In het volgende hoofdstuk zal ik, na een korte beschrijving van de 

ligging van de studielocatie, het beleid van de verschillende 

overheden die bij de ontwikkeling van de studielocatie een rol spelen 

aan de orde stellen. Wat willen de overheden en wat is in hun ogen 

belangrijk? Aan het eind van dit hoofdstuk vergelijk ik de wensen van 

de overheden met elkaar. Het zal blijken dat er nogal wat spanningen 

optreden tussen de ideeën van de verschillende overheidsorganen. 

Ik ben van mening dat beleid moet gaan over het karakter van een 

gebied. Het beleid moet elementen bevatten om de problematiek in 

een gebied op te lossen. Beleid moet dus niet te algemeen zijn. Hier 

komt het gebiedsgericht beleid om de hoek kijken, is dat misschien 

een oplossing? 

In hoofdstuk drie volgt de beschrijving van de studielocatie. Aan de 

orde komen de geschiedenis van het gebied, de huidige structuur, het 

soort landschap, de bodemgesteldheid, hoogte en afwatering en 

grondwatertrappen. 

De studielocatie behoort tot het dekzandlandschap met beekdalen. 

Toch kunnen verschillende gebieden onderscheiden v«>rden. Deze 

zijn aan te wijzen op basis van de historische ontwikkeling. De 

karakteristieken van en problemen in de verschillende gebieden 

v«>rden in hoofdstuk vier geanalyseerd. 

In hoofdstuk vijf komt mijn visie voor bovengenoemde gebieden aan 

de orde. Het zal hier gaan om een globale beschrijving per gebied. 

Voor welke functies is er plaats, wat moet v«>rden behouden? Kortom: 

wat is de opgave voor elk gebied. Zaken die uit de analyse bleken 

v«>rden hier verwerkt. 
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Dan volgt in hoofdstuk zes een uitv,,erking van de visie. Wat er moet 

gaan gebeuren om te zorgen dat wat voor ogen staat er ook echt 

komt. Het zal gaan om hoofdlijnen waarin voldoende speelruimte 

aanwezig is. Toch zullen er ook elementen heel specifiek beschreven 

moeten worden. 

Tot slot worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Er 

volgt een terugkoppeling naar de problematiek. Door een evaluatie 

zal blijken in hoeverre er voor de gestelde opdracht oplossingen 

mogelijk zijn. 
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Den Bosch 

2 BELEID 

2.1 Keuze studielocatie 

Nijmegen 

. Oss 

Om de problematiek te onderzoeken en oplossingen aan te dragen 

voor het landelijk gebied, is er een studielocatie gezocht. Het zoeken 

is beperkt tot de regio Oost-Brabant. De provincie Noord-Brabant is 

namelijk bezig met de discussie over de toekomst van haar 

grondgebied. Zo kan gebruik gemaakt worden van deze actuele 

situatie. Tevens is de intensieve veehouderij in Oost-Brabant goed 

vertegenwoordigd. De problemen in deze sector worden onder de 

loep genomen en er wordt aandacht besteed aan mogelijke 

oplossingen. 

De voorkeur gaat uit naar een gemeente die de discussie over 

Brabant intensief volgt en waar de studie in verband staat met de 

actualiteit. Daarnaast moet de locatie natuurlijk interessant zijn. Het 

spreekt voor zich dat de locatie voldoende landelijk gebied met daarin 

liggende (kleine) kernen zou moeten bevatten. 

De gemeente Veghel, gelegen in het noord-oosten van Brabant, 

voldeed aan de gestelde eisen (zie afbeelding 2.1). De kern Veghel 

heeft een regionale verzorgingsfunctie en mag nog groeien. Er is dus 

nog een bouwopdracht. De (woon)uitbreidingen worden nu aan de 

kern vastgeplakt. In de toekomst kan het wellicht anders. Het zoeken 

naar mogelijkheden voor woningbouw in het landelijk gebied is dan 

noodzakelijk. Tevens wordt de kwaliteit van het landelijk gebied zelf 

onderzocht en aangegeven waar en hoe recontructie of beheer van 

Eindhoven • 
een plek nodig is. 

Afbeelding 2. 1: ligging studiekxatie 
De studielocatie omvat niet de gehele gemeente Veghel , maar richt 

zich op het beekdal van de Aa vanaf de Kokse brug tot aan de rand 

van de kern Veghel. In dit gebied liggen de kernen Erp en Keldonk. 
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De grenzen van de studielocatie worden in het westen en noorden 

gevormd door de kernen Veghel en Mariaheide. Aan de oostkant 

begrenst het stroompje de Leijgraaf de locatie. De gemeentegrens en 

de Zuid-Willemsvaart bakenen de studielocatie in het zuiden af (zie 

afbeelding 2.2) . 

Afbeelding 2. 2: studielocatie 
Bron: Topograftsche kaart van Nederland 1:25.000 blad 45G, 45H, 51E, 51F 

Bij de toekomstige ontwikkelingen van de studielocatie spelen 

verschillende overheden een rol. Het waterschap de Aa, de provincie 

Noord-Brabant en de gemeente Veghel hebben elk hun eigen ideeën. 

Welke plannen stellen deze overheden voor en in welke mate komen 

26 



deze plannen met elkaar overeen? Om hier achter te komen volgt nu 

eerst een beschrijving van het beleid van genoemde overheden. 

2.2 Waterschap de Aa 

Taken 

Het waterschap de Aa stelt zich tot doel de waterhuishouding in zijn 

beheergebied te bevorderen. Deze taak is door Provinciale Staten 

aan het waterschap opgedragen en kan 1NOrden gesplitst in de zorg 

voor de wateoovantiteit en in de zorg voor de wateoovaliteit. Bij 

wateoovantiteit ging het vroeger alleen om de bewoonbaarheid en 

bruikbaarheid van het land voor de agrarische sector. Nu krijgen ook 

andere functies van de bodem meer aandacht zoals bos, natuur en 

landschap. Niet alleen overlast moet 1NOrden voorkomen, maar ook 

verdroging en te grote waterstandschommelingen. Het wateoova

liteitsbeheer stemde voorheen de normen alleen af op het gebruik dat 

de mens van het water maakte. De taak van het waterschap heeft 

zich verbreed tot de zorg voor de kwaliteit van het leven van dieren 

en planten in en langs het water. 

Om een veilig, ecologisch gezond en duurzaam watersysteem te 

verkrijgen is een toekomstvisie opgesteld voor de Aa. 

Plannen voor de Aa 

Buro Coördinaat (ecologisch advies), heeft in opdracht van het 

waterschap de Aa, een toekomstvisie voor laaglandbeek de Aa 

tussen Helmond en Kasteel Heeswijk opgesteld (1999). Het 

deeltraject Kokse brug tot de bebouwde kom Veghel 1NOrdt hierin ook 

beschreven. Dit traject valt geheel binnen de studielocatie. 

Een korte karakteristiek geeft aan dat de beek in dit traject is 

gekanaliseerd en de waterstand 1NOrdt gereguleerd door vijf stuwen. 

In een smalle zone komen relatief hoge grondwaterstanden voor. Het 

grondgebruik is voornamelijk agrarisch. In het dal zijn enkele 

natuurgebiedjes aanwezig, met name nabij Keldonk. Buiten de 

beekzone ten zuiden van Erp, ligt in bosgebied 't Hurkske het 

Rauwven. Dit ven heeft sterk te lijden van verdroging en eutrofiëring. 
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Het streefbeeld voor de Aa op het traject Kokse brug-bebouwde kom 

Veghel is door buro Coördinaat als volgt geformuleerd. De 

hoofdfunctie blijft in dit deeltraject landbouw. Op basis van het 

zoneringsprincipe, een hydrologisch ordeningsprincipe, zal de 

ecologische verbindingszone langs de Aa tevens als buffer tegen de 

instroom van milieuvreemde stoffen in het beeksysteem fungeren . 

Enkele kleinere natuurgebieden 1NOrden, eveneens volgens het 

zoneringsprincipe, hydrologisch gebufferd tegen negatieve invloeden. 

Een strook van 20 meter uit de oevers van de waterloop gemeten, 

INOrdt ingericht als verbindingszone. In deze zone komen plaatselijk, 

in de vorm van stapstenen, drassige situaties en poelen voor, naast 

schrale vochtige graslandvegetaties en bosjes en ruigte. De oevers 

van de Aa 1NOrden hier en daar afgevlakt. Dit heeft tot gevolg dat de 

oeverafslag vermindert en het zorgt voor een goede inrichting van de 

ecologische verbindingszone. Het oeverprofiel moet variatie in 

hellingshoek en begroeiing gaan vertonen. De laagste delen van de 

'driehoek' tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa ten zuiden van 

Havelt zijn ingericht als overstromingsvlakte. De maatregelen die 

genomen moeten 1NOrden om dit te bereiken behelzen: peilverhoging 

en het verwijderen van de zode (maaiveldverlaging 20 tot 50 cm) . 

Het gebied fungeert als retentiebekken ter verhoging van de 

veerkracht van het beeksysteem. 

Het Aa-dal tussen Venhof en Veghel kan als natuurgebied 1NOrden 

ontwikkeld, aansluitend op de stedelijke groenvoorzieningen; 

afstemming met de gemeente is dan noodzakelijk. Landschappelijk 

manifesteert dit deelgebied zich als rietmoeras, afgewisseld met 

moerasbos. 

Voor het verbeteren van de migratiemogelijkheden van vissen zullen 

de stuwen passeerbaar gemaakt 1NOrden. 

Er zijn maatregelen getroffen voor het behoud van het waardevolle, 

oligo- tot mesotrofe milieu van het Rauwven. Zowel in het bos als in 

de open omgeving van het ven zijn de grondwaterstanden verhoogd 
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door demping van de afvoersloten. Het ven moet het gehele jaar door 

water voeren. Gezien deze doelstelling is het agrarisch gebruik van 

de enclave zuidelijk van het ven gestaakt. Ook de peilen in de 

Hurksche Loop zijn verhoogd (de ontwateringsbasis is hoger gelegd) 

en de oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. 

Voor de lange termijn doelstelling geldt dat een hoge prioriteit wordt 

gelegd bij het terugdringen van de belasting met nutriënten en 

bestrijdingsmiddelen. De zijloopjes die vanaf de Peelhorst aantakken 

op de Aa en de Leigraaf hebben met het oog daarop 

buffervoorzieningen gekregen in de vorm van zuiveringsmoerasjes 

(zie afbeelding 2.3). 

Concrete aangrijpingspunten voor herstel van het watersysteem zijn, 

volgens buro Coördinaat, vooral aanwezig in de omgeving van het 

gehucht Havelt. Hier komen ook in de actuele situatie hoge 

Afbeelding 2.3: buffervoozieningen grondwaterstanden en inundaties voor. Verder zal in dit traject ook op 

Bron: waterschap de Aa de lange termijn het agrarisch en stedelijk grondgebruik domineren. 

Het doel van het inrichtingsvoorstel voor het Aa-dal bij Havelt is 

tweeledig (zie afbeelding 2.4). Enerzijds gaat het erom te komen tot 

een hydrologisch gunstigere inrichting via aanpassing van het 

beekdal, inclusief profiel en tracé. Dit houdt in dat het bedoelde deel 

van het beekdal wordt ingericht als overstromingsvlakte, waardoor 

retentiemogelijkheden toenemen. Daarnaast wordt de inrichting 

afgestemd op de natuurwaarden en de natuurontwikkelings

mogelijkheden in het dal, waarbij met name gestreefd wordt naar 

waarden die samenhangen met (kalkrijke) kwel . 

Om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen wordt de 

afvoersnelheid verminderd door in het gebied het tracé te verlengen 

door het te laten meanderen. De laagst gelegen gronden worden aan 

de landbouw onttrokken, hierdoor ontstaat de mogelijkheid om hogere 

grondwaterstanden aan te houden. Nu kan plaatselijk de kwelinvloed 

vergroot kan worden. Het meest stroomafwaarts gelegen deel van het 
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plangebied wordt zodanig ingericht, dat het kan dienen voor de 

opvang van piekafvoeren. Dit betekent dat de natuurdoelen in het 

gebied op deze retentiefunctie afgestemd zullen moeten worden. De 

inrichting dient voorts te bewerkstelligen dat de frequentie van 

inundaties verder stroomopwaarts geringer is. In dit deel van het 

plangebied zal de kwelinvloed het hoogst zijn en kunnen de 

natuurdoelen daarop worden afgestemd. 

Na de uitvoering van het project zal het gebied een grotere berging 

hebben, ZOVll'el in de bodem als bovengronds tijdens piekafvoeren. De 

herinrichting en herprofilering van de beek zal bijdragen aan hogere 

natuurwaarden. Het meest zuidoostelijke deel van het gebied zal 

vestigingsmogelijkheden bieden aan bedreigde gemeenschappen van 

planten en dieren, die aan natte, schrale omstandigheden gebonden 

zijn. 

2.3 Provincie 

Groene hoofdstructuur 

De term Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt voor het eerst 

genoemd in het Natuurbeleidsplan uit 1990 van de rijksoverheid. In 

dit rapport wordt een structuur op nationale schaal voorgesteld die 

ZOVll'el bestaande en nieuwe natuurgebieden als voorgestelde 

verbindingen daartussen omvat. Voor de waterwegen is in dit netwerk 

een hoofdrol weggelegd. De natuurontwikkeling komt binnen de EHS 

op de eerste plaats, planten en dieren kunnen zich 'voortbewegen' 

binnen de structuur. 

De provincie Noord-Brabant heeft in navolging van het Rijk haar 

eigen ecologische hoofdstructuur vastgesteld. In het Streekplan 

Noord-Brabant van 1992 wordt de Groene Hoofdstructuur 

geïntroduceerd (zie afbeelding 2.5). Het beleid is gericht op het 

bieden van planologische basisbescherming. Daarbij worden 

intensieve vormen van ruimtegebruik alsmede ruimtelijke ingrepen in 

de bodem- en waterhuishouding zoveel mogelijk tegengegaan, tenzij 
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herinrichting Aa-dal bij Havelt. 

Bron: Waterschap de Aa 
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deze ingrepen zijn gericht op versterking van de ecologische 

hoofdstructuur. 

De groene hoofdstructuur bestaat uit natuurkemgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones en 

multifunctionele bossen. 

1. 

. l . -
.. 

In het streekplan van de provincie Noord-Brabant komen binnen de 

studielocatie de volgende functies voor: 

De omgeving van de Aavelden is aangeduid als natuurkemgebied. 

Ook enkele gebieden, bij Keldonk en het overstromingsgebied bij 

Havelt ten zuiden van Veghel dragen dit stempel. 

31 

• ... 

l. ,, 



Natuurkemgebieden zijn gebieden die hun natuurwaarden ontlenen 

aan het voorkomen van planten- en/of diersoorten die (inter)nationaal 

zeldzaam en/of bedreigd zijn. 

Het beleid in natuurkemgebieden is primair gericht op duurzame 

instandhouding en ontwikkeling van de natuur en op verbetering van 

de daaraan ten grondslag liggende omstandigheden. Dit kan 

gerealiseerd worden door het bevorderen van natuurgericht beheer, 

recreatie, bosvonning en ecologische landbouw. Ook kunnen de 

gebieden verkeersluw gemaakt worden voor gemotoriseerd verkeer 

en kan nieuwe bebouwing en infrastructuur geweerd worden. 

Het bosgebied 't Hurkske is in het streekplan aangegeven als 

multifunctioneel bos. Multifunctionele bossen zijn bossen die 

gelijktijdig en in wisselende mate een functie vervullen voor de 

houtteelt, de natuur en de extensieve recreatie zonder dat bij een 

verdere ontwikkeling het accent eenzijdig op één van deze functies 

ligt. In grote lijnen is het beleid gericht op dezelfde punten als 

genoemd bij de natuurkemgebieden. 

De loop van de Aa is aangeduid als ecologische verbindingszone. 

De ecologische verbindingszones zijn lineaire structuren langs 

wateren, inclusief oevers, en dijken die hun ecologische waarde 

ontlenen aan de aanwezige dan wel te ontwikkelen 

migratiemogelijkheden voor planten- en/of diersoorten. Het beleid is 

gericht op de herinrichting van oevers, taluds en bennen en het 

bevorderen van natuurgerichte water- en oeverrecreatie met als doel 

het instandhouden en ontwikkelen van de migratiemogelijkheden van 

planten- en/of diersoorten. 

De overige gronden binnen de studielocatie behoren tot de 

Agrarische Hoofdstructuur, met een accent op de rund- en intensieve 

veehouderij . 

Aan alle waterlopen is hier de functie water voor de landbouw/het 

stedelijk gebied toegekend. 
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Reconstructiewet 

De intensieve veehouderij is de laatste tijd sterk in beweging. In het 

nieuwe, zwaar omstreden mestbeleid wordt het aantal dieren 

-beesten, zegt de boer- gekoppeld aan een bepaald oppervlakte land. 

Dit levert vooral de varkenshouders problemen op: ze hebben 

meestal weinig of geen eigen grond. 

Varkenshouders krijgen bovendien te maken met een verplichte 

inkrimping van hun veestapel. De Nederlandse boeren moeten al in 

2003 voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn, in plaats van in 2008. Alle 

maatregelen samen zullen veel boeren de kop kosten. Hun aantal zal 

over tien jaar zijn gehalveerd. 

Op Rijksniveau wordt gewerkt aan de Reconstructiewet 

Concentratiegebieden (RCW). De RCW is van toepassing op 

gebieden waar sprake is van een dubbele problematiek. Enerzijds is 

er een hoge veedichtheid, die leidt tot bekende problemen als 

vermesting, verzuring, geuroverlast en er is een grote kans op de 

uitbraak van besmettelijke veeziekten. Anderzijds liggen in deze 

gebieden ook belangrijke waardevolle en kwetsbare gebieden zoals 

prioritaire milieubeschermingsgebieden, waardevolle cultuurland

schappen, verzuringsgevoelige gebieden en delen van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Via de RCW zal worden geprobeerd om 

door middel van een integrale gebiedsgerichte aanpak een nieuw 

evenwicht tussen de verschillende functies te bereiken. 

In het kader hiervan werkt de provincie Noord-Brabant al aan een op 

de Brabantse situatie toegespitst instrumentarium. De hoofdlijnen van 

de provinciale uitgangspunten zijn al bekend. 

Het reconstructiegebied loopt van Oost-Brabant tot Breda. Het plan is 

om het beleid te richten op een driedeling van gebieden. De 

bedoeling is dat op deze manier alle functies zich duurzaam kunnen 

handhaven en ontwikkelen. Randvoorwaarde in het geheel is het 

bereiken van goede milieukwaliteiten. 
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Als eerste vvorden de 'extensiveringsgebieden' beschreven. Deze 

gebieden bestaan uit natuurgebieden met een flexibel gehanteerde 

zone van 250 meter daaromheen. Het zijn over het algemeen 

kleinschalige gebieden waar hoge kwaliteiten naast elkaar en 

gestapeld voorkomen. Intensieve veehouderij heeft hier geen 

perspectief. Grondgebonden rundveehouderij en kleinschalige 

economische activiteiten krijgen ruim baan. De 'plafondgebieden' 

kennen een sterke vermenging van enerzijds landbouw en anderzijds 

landschap, cultuurhistorie, geomorfologie en waterkwaliteiten. 

Intensieve veehouderij heeft binnen deze zone alleen plaatselijk 

toekomst. Goedgelegen bedrijven kunnen verder, mits ze geen 

belemmering vormen voor andere functies. Een doorgroei naar 

grootschaligheid zal verhinderd vvorden. In het 'perspectief landbouw' 

ligt een sterk accent op landbouw zonder dat er sprake is van 

grootschalige of zeer intensieve activiteiten. Intensieve veehouderij 

heeft op het niveau van gezinsbedrijven perspectief. Inrichting van 

het landschap krijgt grote aandacht in relatie tot inpassing van de 

landbouw. Er moet ruimte zijn voor zaken die te maken hebben met 

samenwerking en gemeenschappelijke voorzieningen. 

Voor Oost-Brabant, waar sprake is van een sterke concentratie van 

intensieve veehouderij, is de inzet van een verbijzondering van een 

perspectiefgebied mogelijk; het zogenaamde verdichtingsgebied. 

In deze gebieden zullen nieuwe bouwblokken gevestigd mogen 

vvorden en er is ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Er 

vvorden wel een aantal voorwaarden gesteld voor dit bijzondere 

regime. In het reconstructiegebied vvordt de omvang van de veestapel 

verminderd, dit moet gepaard gaan met extra milieuwinst. De 

overheid verleent financiële ondersteuning en de gemeente moet 

uiteindelijk akkoord gaan met de aanwezigheid van zo'n gebied. Hoe 

deze gebieden verder vormgegeven vvorden is bij de provincie nog 

niet bekend. 

Om de veterinaire kwetsbaarheid van bedrijven te verminderen 

vvorden varkensvrije zones gecreëerd (zie afbeelding 2.6). Het 

voorstel is deze zones minimaal één kilometer breed te maken. Voor 
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zover mogelijk vallen de varkensvrije zones samen met de EHS, 

bossen, natuurgebieden en stedelijk gebied. 

In het provinciale debatstuk 'Brabant contrastrijk' is ook sprake van 

een dergelijke zonering. Verwarrend is dat de zones anders genoemd 

worden. Zo heet een extensiveringsgebied in 'Brabant contrastrijk' 

grote eenheid natuur en het plafondgebied wordt verwevingsgebied 

genoemd. Wel wordt in beide stukken gesproken over een 

perspectiefgebied landbouw. Nieuw in 'Brabant contrastrijk' is de term 

'opknapzones' (zie afbeelding 2.7). De opknapzones zijn relatief 

kleine gebieden (orde van grootte 50-100 · ha), waarin ruimte wordt 

geboden voor stedelijke functies als die gepaard gaan met 

investeringen in natuur en landschap. Nieuwe lokale ontwikkelingen 

en initiatieven op het vlak van wonen, werken en (recreatieve) 

voorzieningen kunnen worden ingezet om in delen van het landelijk 

gebied -in kemrandzones en soms ook meer in het buitengebied 

gelegen locaties- verrommelde situaties op te knappen. In dergelijke 

Afbeeldining 2. 7: opknapzones 'opknapzones' treffen we vaak uiteenlopende activiteiten aan; de 

Bron: Provincie Noord-Brabant nodige ruimtelijk samenhang ontbreekt. Hier ligt dus een duidelijke 

(ontwerp)opdracht, gericht op het herinrichten van het gebied. Er zijn 

in de opknapzones mogelijkheden voor woningbouw, bijvoorbeeld in 

de vorm van nieuwe landgoederen evenals voor lokale bedrijvigheid, 

bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 

Investeringen in 'rood' gaan dan hand in hand met investeringen 

gericht op het opknappen van verrommelde situaties en investeringen 

in het 'groen'. 

Groeiklassebeleid 

Het provinciale ruimtelijk beleid is al jaren gericht op concentratie van 

verstedelijking, enerzijds om de steden voldoende draagvlak te geven 

voor hun functie als economische en culturele motor, anderzijds om 

het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan. Nieuw in het 

debatstuk 'Brabant contrastrijk' is dat afgestapt wordt van de indeling 

in vijf verschillende groeiklassen. Het groeiklassebeleid is destijds 
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ingevoerd om te streven naar versterking van de stedelijke structuur 

en het open houden van het landelijk gebied. De groeiklasse geeft de 

mate aan waarin de verstedelijking van een stad of dorp wordt 

nagestreefd door de bouw van woningen en vestiging van bedrijven 

en voorzieningen. De groei in dorpen dient in beginsel beperkt te 

worden tot wat voor de lokale ontwikkeling noodzakelijk is. 

Wat nu rest is een tweedeling in enerzijds stedelijke regio's en 

anderzijds het landelijk gebied. De stedelijke regio's blijven het 

merendeel van het bouwprogramma voor hun rekening nemen. De 

provincie vindt herstructurering en inbreiding (nieuwbouw binnen de 

stedelijke ruimte) voor uitbreiding gaan. Voor het landelijk gebied 

heeft deze visie een duurzame begrenzing van de kernen op het oog. 

Kernen in het landelijk gebied kunnen alleen nog uitbreiden als het 

echt niet anders kan. 

De provincie heeft gezocht naar oplossingen voor vrijkomende 

agrarische bedrijfslocaties (VAB's). Door de sloop van VAB's te 

koppelen aan een extra woning in een reeds bebouwd gebied zal de 

verstening verminderen en kan een gebied heringericht worden voor 

de belangrijkste gebruiksfuncties terwijl de financiering afkomstig is 

van particulieren. De provincie zal nog met een nader uitgewerkt 

voorstel komen waar de minimumgrens ligt voor een extra woning. 

Wel is duidelijk dat de nieuwe woningen in een reeds gebouwd gebied 

hun plaats moeten krijgen. 

Structu u rv isiePlus 

Het provinciaal beleid is erop gericht bij de ontwikkelingsmogelijk

heden voor stedelijke en landelijke functies uit te gaan van ruimtelijk

kwalitatieve overwegingen. Om tot ruimtelijk kwaliteitsbeleid te 

komen stimuleert de provincie Noord-Brabant haar gemeenten een 

structuurvisiePlus te ontwikkelen. Hierin worden de mogelijkheden 

verkend die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en zuinig en duurzaam 

ruimtegebruik bevorderen. Bij het opstellen van een 

structuurvisiePlus besteden gemeenten aandacht aan een aantal 

onderzoekspunten. De analyse van de ruimtelijke structuur vormt het 
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uitgangspunt voor stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. 

Cultuurhistorische elementen en watersystemen worden beschouwd 

als belangrijke dragers voor de ruimtelijk ontwikkeling. Milieu

aspecten worden in een zo vroeg mogelijk stadium in het planproces 

geïntegreerd. De mogelijkheden voor efficiënt ruimtegebruik worden 

maximaal benut. Daarnaast is een kwalitatieve analyse van de 

ruimtevraag nodig om inzicht te krijgen in de gewenste samenstelling 

van de woningvoorraad en bedrijventerreinen. De mogelijkheden om 

de automobiliteit te beperken worden zo optimaal mogelijk benut. Tot 

slot dient in de structuurvisiePlus aandacht geschonken te worden 

aan thema's als plattelandsvernieuwing en vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing. 

2.4 Gemeente 

De gemeente Veghel werkt op dit moment aan een nieuw 

bestemmingsplan buitengebied. Ook wordt in samenwerking met de 

gemeente Uden een structuurvisiePlus opgezet. Deel I is al openbaar 

gemaakt en geeft het ruimtelijk structuurbeeld weer. 

Voor de toekomstige ontwikkeling van UdenNeghel zijn vier soorten 

strategieën aangegeven: blauwe, groene, rode en gele. 

De strategieën die betrekking hebben op de studielocatie zullen hier 

beschreven worden. Deze strategieën geven een gewenste 

ontwikkelingsrichting aan voor bepaalde delen van het plangebied. 

De blauwe strategieën sturen de ontwikkeling van het watersysteem. 

Ze zijn erop gericht de oorspronkelijke kwelzones langs de Aa weer te 

voeden met voldoende en schoon water. Daarvoor is het nodig om de 

infiltratie van water op de hogere delen te bevorderen. Dat kan door 

de ontwateringsdiepte van sloten te verminderen. 

De groene strategieën sturen de ontwikkeling van de landschappelijke 

en ecologische structuur. Het beekdal van de Aa en de Leigraaf 

zullen verder worden ontwikkeld tot een ecologische zone van 
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formaat. In het beekdal zullen natuurontwikkelingsprojecten worden 

uitgevoerd en vindt aangepaste (ecologische) landlx>uw plaats. 

Langs de rand van de Leigraaf kunnen nieuwe lx>sjes worden 

aangeplant, die het dal van de Leigraaf accentueren en het beleid in 

recreatief opzicht aantrekkelijker maken. De lx>ssen in het zuiden 

kunnen worden uitgebreid, in de toekomst kan hier worden gewoond. 

De rode strategieën sturen de toekomstige stedelijke ontwikkelingen. 

Uitgangspunt bij toekomstige verstedelijking is dat de bestaande 

ruimtelijke kwaliteiten van het plangebied (landelijk en stedelijk) een 

belangrijke basis vormen voor de locatie en aard van nieuwe 

ontwikkelingen. De bestaande ruimtelijke kwaliteiten zijn op 

verschillende manieren sturend. Er mag geen verstedelijking in 

gebieden met hoge actuele en potentiële landschappelijke en 

natuurwaarden plaats vinden. De toekomstige verstedelijking moet 

aansluiten bij gebiedseigen structuren en nederzettingspatronen en 

moet een versterking van de kenmerkende verschillen tussen de 

onderdelen van het plangebied bewerkstelligen. Andere 

uitgangspunten zijn dat nieuwe woongebieden zelf nieuwe 

landschappelijke kwaliteiten moeten genereren, ze moeten aansluiten 

op de Brabantse woontraditie en een \NeZenlijke toevoeging 

betekenen aan bestaande woonmilieus. De nivellerende werking van 

sluipende verstedelijking van het platteland moet worden 

tegengegaan. Dat kan aan de ene kant door strakkere regelgeving en 

handhaving, en aan de andere kant door mogelijkheden te bieden 

voor suburbaan wonen. 

Toekomstige uitbreidingen van woonbelx>uwing in de gemeente 

Veghel zullen in eerste instantie aan de kernen vast plaats vinden. Er 

is bij de gemeente een groeiend besef dat gezocht moet worden naar 

alternatieven voor uitbreidingslocaties. 

Toekomstige uitbreidingen van woonbelx>uwing in de gemeente 

Veghel kunnen bijvoorbeeld plaats vinden in de vorm van de stichting 

van een aantal nieuwe dorpen en buurtschappen. Daarmee wordt 
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aangesloten op een Brabantse traditie. Daarnaast hebben nieuwe 

dorpen betere kansen om vitale levensgemeenschappen te 

ontwikkelen, om een duidelijke identiteit te maken en om vitale 

levensgemeenschappen te creëren. De afstanden tot het 

buitengebied zijn klein en de doorkruisbaarheid van het landelijk 

gebied blijft groot. 

Uitgangspunt bij de stichting van nieuwe dorpen is dat deze een stuk 

landschap adopteren, dat samen met het dorp 1NOrdt ontwikkeld. Het 

landschap blijft openbaar toegankelijk. 

De gele strategieën sturen de ontwikkeling van de landbouw. In het 

studiegebied 1NOrdt de basiszonering aangehouden; in het beekdal 

ecologische landbouw, op de oude ontginningen kleinschalige 

grondgebonden landbouw, op de jonge ontginningen grootschalige 

grondgebonden landbouw. De Peel, gelegen ten oosten van het 

studiegebied, 1NOrdt als zoekgebied voor nieuwvestiging van de 

intensieve veehouderij aangewezen. 

2.5 Overeenkomsten en verschillen 

Bij het lezen van de plannen van de verschillende overheidsorganen, 

blijkt dat niet over alle aspecten hetzelfde 1NOrdt gedacht. 

Alle overheden vinden natuurontwikkeling belangrijk. Het waterschap 

en de gemeente Veghel nemen de plannen van de provincie wat 

betreft de groene hoofdstructuur over en reserveren voldoende ruimte 

om deze structuur te laten groeien. 

De problematiek rondom de intensieve veehouderij is pas recent 

opgepakt. Ideeën hierover bevinden zich in een beginstadium. De 

provincie en gemeente houden er echter nu al verschillende 

denkbeelden op na. Zelfs binnen de provincie bestaat geen 

concensus. Er 1NOrdt daar gesproken over een driedeling van 

gebieden waar bepaalde ontwikkelingen mogen plaatsvinden. De 

naamgeving van de gebieden is binnen de provincie verschillend, 

terwijl hetzelfde bedoeld 1NOrdt. Dit zorgt voor onnodige verwarring. 
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De gemeente spreekt zich niet duidelijk uit over de toekomst van de 

bestaande bedrijven met intensieve veehouderij . Wel is ze op zoek 

naar een uitbreidingslocatie voor deze sector. Helaas ligt het 

zoekgebied van de gemeente voor een klein deel in de varkensvrije 

zone die de provincie bedacht heeft. 

De toekomstige woonontwikkelingen komen bij zowel de provincie als 

de gemeente aan de orde. De provincie stelt dat inbreiding voor 

uitbreiding gaat. Als er uitgebreid dient te Y10rden gebeurt dit aan de 

bestaande bebouwing vast. Hier Y10rdt voor gekozen om het 

landschap open te houden. De gemeente spreekt enthousiast over 

het ontwikkelen van nieuwe dorpen. Waarmee, zo stelt de gemeente, 

geheel Y/Ordt aangesloten op de Brabantse traditie. 

Het is positief dat de overheid aandacht besteed aan het landelijk 

gebied, maar wat er kan en mag gebeuren op het platteland Y10rdt zo 

niet duidelijk. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel verschil bestaat 

tussen de wensen van de verschillende overheden? Er moet toch een 

manier zijn om een goed eenstemmig beleid te kunnen maken in het 

landelijk gebied? 

2 .6 Gebiedsgericht beleid 

Wat opvalt als naar de verschillende overheden gekeken Y10rdt, is dat 

de aanpak voor beleid maken bij elk overheidsorgaan anders is. Met 

name het Rijk en de provincie zijn erg algemeen van stof. Ze pleiten 

wel voor het behouden van karakteristieken en cultuurhistorische 

waarden, maar laten zich niet uit over welke dat zijn. Er Y10rden vaak 

thema's genoemd, maar een ruimtelijke vertaling ontbreekt. Hier 

komt bij dat elk stuk van Nederland anders is, dus eigen beleid en 

specifieke ingrepen nodig heeft. 

Het beleid voor het landelijk gebied moet gaan over het karakter van 

het gebied. Daarnaast moet het beleid elementen bevatten om de 

problematiek in een gebied op te lossen. De vraag naar een manier 

om goed beleid te maken kan wellicht beantwoord Y10rden door de 
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gebiedsgerichte aanpak toe te passen. De plannen \Il/Orden dan niet 

vanuit de overheid geïnitieerd, maar zullen meer en meer in overleg 

met de marktpartijen en de bevolking totstandkomen. De rol van de 

overheid zal steeds minder die van opdrachtgever, ontwerper of 

uitvoerder zijn. Ze zal steeds vaker de rol van kennismakelaar tussen 

partijen spelen. 

Bij gebiedsgericht beleid \Il/Orden de aspecten die een gebied 

karakteriseren integraal benaderd. Hiennee \11/0rdt bedoeld dat niet 

alleen ruimtelijk de beste richting \11/0rdt gegeven; bij de beslissingen 

\Il/Orden ontwikkelingen in andere beleidsvelden meegenomen. 

41 



3 BESCHRIJVING STUDIELOCATIE 

Sturende factoren voor de inrichting van het landelijk gebied liggen in 

feite op de 'onderste laag' van de kaart van Nederland, ook wel de 

existentiële laag genoemd (zie afbeelding 3.1 ). Op deze laag vindt 

men informatie over de watersystemen, bodemtypen en 

landschappelijke karakteristieken. Het grote belang van de onderste 

laag hangt samen met de lange reproductietijd, de 

onvervangbaarheid, van deze waarden en systemen. 

Afbeelding 3.1: onderste laag Op de onderste laag wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan. Als er 

rekening gehouden wordt met de beperkingen en kansen die deze 

laag geeft, blijven de kemkwaliteiten van een gebied behouden. 

3.1 Geschiedenis 

De Aa 

Dwars door de studielocatie stroomt de Aa. De Aa valt onder de 

laaglandbeken, deze hebben een onregelmatige stroming met een 

snelheid van 20 tot maximaal 80 cm/sec. De stroming is 

onregelmatig. De laaglandbeken stromen door een breed dal en 

worden direct en indirect (via sloten en greppels) gevoed door 

neerslag en kwel. Het water is dus niet afkomstig van één of enkele 

bronnen, maar komt uit het hele stroomgebied. 

De beek de Aa vindt haar oorsprong in de hooggelegen gronden nabij 

het Limburgse Meyel. Het verval bedraagt ongeveer 30 meter en de 

Aa voert tussen de 3 en 9 m3 water per seconde af. Oorspronkelijk 

was de Aa een sterk meanderende beek. Door ingrijpende kanali

seringswerken in de loop der tijd zijn nauwelijks zichtbare elementen 

van de oude meanders terug te vinden (zie afbeelding 3.2). 

De ouderdom van de beek is moeilijk te bepalen. Mogelijk is zij 

ontstaan na de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden. 
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Het Aa-dal is gelegen in de zogenaamde 'Centrale Slenk'. Dit is een 

verzakt gedeelte tussen twee breukranden, de breuk van Sterksel en 

de Peelrandbreuk. Nabij de breukranden wordt nog steeds 'werking' in 

de bodem waargenomen. 

De vroeger slingerende beek de Aa met haar zijbeken dient om het 

overtollige water, dat afkomstig is van de hooggelegen zandgronden, 

af te voeren. 

In de loop van de eeuwen werd de bedding steeds verplaatst 

tengevolge van stroming van het water, de vorming van stuifduinen, 

en door het ingrijpen van de mens zelf. Aanvankelijk woonden de 

mensen op de hoger gelegen plaatsen (donken genoemd). Toen de 

bevolking toenam moest er meer grond voor landbouw en veeteelt 

komen. Deze werd in de lager gelegen beekdalen gevonden. 

De verdere geschiedenis van de Aa speelt zich vooral af als gevolg 

van wat mensen van toen en nu dachten over en deden met de Aa. 

Afbeelding 3. 2: Aa vroeger en nu 

Eens was de Aa een belangrijke verkeersader tussen 's Hertogen

bosch en Helmond. Er waren plannen in omloop om de Aa te maken 

tot een grote waterverbinding tussen 's Hertogenbosch en Luik. Na 

nogal wat vertraging was de Aa in 1627 bevaarbaar voor platte 

schuiten. De belegering van 's Hertogenbosch, een paar jaar later, is 
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er de oorzaak van geweest dat van verdere bevaarbaarrnaking niets 

is gekomen. De al bereikte verbeteringen hebben ook niet lang stand 

gehouden. 

Eind 18e eeuw komt de bevaarbaarheid van de Aa in het blikveld van 

de landelijke overheid, er werd geld beschikbaar gesteld. Maar dit 

werd gebruikt voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1826), voor 

de Aa als bevaarbare rivier is dan geen plaats meer. 

Ontwatering was ook een belangrijke taak van de Aa. Vaak had de Aa 

niet genoeg capaciteit om het water af te voeren en was er sprake 

van wateroverlast. Zelfs de hoger gelegen plaatsen kregen hier last 

van, wat versterkt werd toen er watermolens geplaatst werden. Deze 

zorgden voor een opstuwing van het waterpeil en een vertraging in de 

afvoer. Uiteindelijk werden veel molens weer afgebroken om de 

wateroverlast te beperken. Daarna zorgden de turfwinning en het 

graven van de Zuid-Willemsvaart voor overstromingen. 

Pas door het ontstaan van waterschappen kwam er een einde aan de 

klachten van wateroverlast. Vlak voor de uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog is de Aa gekanaliseerd. 

De Aa heeft nu profijt van de Zuid-Willemsvaart; in de winter kunnen 

piekafvoeren versneld via het kanaal worden afgevoerd en in de 

zomerse droogteperioden kan via het kanaal Maaswater worden 

ingelaten. 

De gronden grenzend aan de beek zijn vrijwel over de gehele lengte 

van het traject in gebruik, hetzij als landbouwgrond, hetzij als stedelijk 

gebied. Als gevolg hiervan zijn er weinig karakteristieke begroeiings

typen overgebleven. Plaatselijk wordt het beekdal en dan met name 

de overstromingsgebieden, gekarakteriseerd door het voorkomen van 

populierenbosjes. Vogels, vissen en overige dieren komen in en om 

het beekdal voor. Zeldzame diersoorten worden voor zover bekend 

niet aangetroffen. 
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Nederzettingen 

Net als de meeste dier- en plantesoorten is de mens een 

gradiëntenbewoner. Hij wil niet te hoog en droog zitten, want dan kan 

hij niet optimaal genieten van de voordelen van het water. Van de 

andere kant wil hij zich niet in lage en natte gebieden vestigen, want 

dat geeft veel ongemak. Hij verkiest een positie precies daartussen 

om van beide gebiedsdelen, het droge en het natte, profijt te trekken. 

Dergelijke gebieden zijn de dalflanken van beken. De oudste 

nederzettingen in Brabant komen niet voor niets juist daar voor. 

De oudste sporen van bewoning in de studielocatie stammen uit de 

Romeinse tijd. Het gebied rond de huidige kom Veghel is toen al 

bewoond geweest. De Romeinen moeten het land op kleine schaal 

ontgonnen hebben. 

Mede door de ligging, namelijk op een punt aan de Aa waar de hoger 

gelegen gronden praktisch tot aan de rivierbedding reikten en waar 

het lage en drassige Aa-dal erg smal was, ontstond hier al snel een 

oversteekplaats en daarmee een knooppunt van regionale wegen. 

In de vroege Middeleeuwen werd het land opnieuw op wat grotere 

schaal in gebruik genomen. Deze vroeg-middeleeuwse 

nederzettingen bestaan vooral uit overgangsvormen tussen het 

kemakkerdorp en de kampnederzetting met een verspreide 

bebouwing. Het dorp Veghel was een kemakkerdorp. 

Het akkerdorpenlandschap bestond uit vijf belangrijke elementen: het 

dorp zelf, ontstaan aan een driehoekig plein, een plaetse genoemd. 

Langs de drie zijden werden langgevelboerderijen met potstallen Afbeelding 3.3: doorsnede kemak

gebouwd. De plaetse zelf bleef een open ruimte met bomen en een kerdorp 

drinkvijver. 

Aan de hoge zijde van het dorp lagen de akkers en verderop lag de, 

door het kappen en verbranden van bos ontstane, heide. Aan de lage 

zijde van het dorp bevonden zich groengronden en het niet in cultuur 

gebrachte, verder van het dorp gelegen deel van het beekdal (zie 

afbeelding 3.3). Jaarlijkse overstromingen van de beek zorgden voor 

de bemesting van de groengronden. 
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Tussen dorp, akker, heide en beekdal liep een aantal 

verbindingswegen. De weg die over de lengteas van de dalflank liep 

werd 'straat' genoemd. Deze straat hield min of meer dezelfde 

hoogtelijn aan, zodat men zowel 's winters als 's zomers droog kon 

lopen en rijden. Een 'dijk' liep vanuit het dorp naar de beek en stond 

daar loodrecht op. Hij ging dwars door wei- en hooilanden en moeras 

en kruiste de beek via een voorde of voort, een doorwaadbare plaats. 

De dreef was een pad dat in het verlengde van de dijk lag maar 

precies de andere kant opging: het liep van de plaetse naar de hei 

achter de nederzetting. 

De natuurlijke gegevens van het gebied bepaalden ook het soort 

bedrijf. Daarom was het gemengde bedrijf de bestaansbron van de 

nederzettingen langs het Aa-dal. De veehouderij stond in die tijd ten 

dienste van de akkerbouw. Het vee werd 's morgens over de dreef 

naar de heide gedreven. Daar werd aan de reeds voedselarme grond 

steeds meer voedsel onttrokken. 's Avonds keerde het vee terug naar 

de potstallen in het dorp. 

Een potstal is een stal met een dieper gelegen deel, waarin het vee 

verkeerde. Hier deponeerden de dieren hun mest, die werd met 

plaggen overstrooid en door het vee omgewoeld, zodat een min of 

meer egale substantie ontstond. Plaggen zijn afgestoken zoden van 

groen- en bosgrond, maar voornamelijk van heide. Na verloop van 

tijd was de potstal vol -de dieren raakten met hun rug de zolder- en 

werd het tijd het mengsel over de akkers uit te strooien. Het voedsel 

dat aan de heide onttrokken werd, kwam dus terecht op de al relatief 

rijke grond van de akkers. De hoogte van de akkers groeide door de 

bemesting per jaar gemiddeld met één milimeter. Nu worden deze 

akkers 'bolle akkers' genoemd. 

Het akkerdorpenlandschap groeide langzaam maar zeker uit tot het 

spiegelbeeld van het landschap van waaruit het ontstaan was. 

Ontstaan als nederzetting, een open plek, uitgekapt in het onmetelijke 

bos, transformeerde het akkerdorp de omringende bossen in 

47 



boomloze heiden. Op de aloude plaetse en in de hout- en wildwallen 

die de akkers omringden daarentegen, bleven de bomen staan. Van 

een dicht bos met een open plek veranderde het landschap in een 

open ruimte met daarbinnen een boomrijke plek. 

Toen de bevolking van een akkerdorp toenam, moest naar 

uitbreidingsmogelijkheden worden gezocht. De ontginners wilden 

dicht bij hun bouwland blijven, waardoor langs die uitgaande wegen 

nieuwe vestigingen en akkers ontstonden. De plattegrond van de 

Brabantse akkerdorpen kreeg hierdoor een spinnewebachtig patroon: 

van kemakkerdorpen werden het kransakkerdorpen (zie afbeelding 

3.4). De 'kransen' ontwikkelden zich mettertijd tot gehuchten en 

sommige van hen groeiden later weer uit tot zelfstandige kerkdorpen. 

Mede door een aantal innovaties kon men na het jaar 1100 meer 

gronden ontginnen. Vooral waar deze nieuwe ontginningen op de 

lagere zandgronden plaats vonden, stonden ze aan de basis van een 

nieuw landschapstype: het kampen- of hoevenlandschap. De 

beekdalnederzetting Erp wordt gezien als akkerdorp met 

hoevenlandschap. Dit nieuwe landschap kenmerkte zich vooral door 

zijn individuele karakter. Vanuit de oude (krans)akkerdorpen, die rond 

1100 een bevolkingsoverschot kenden, zwermden eengezins

nederzettingen uit over de natte of vochtige wildernissen van 

voorheen, waartussen zich enkele zandplateautjes bevonden. Toch Afbeelding 3.4: van kemakkerdorp 

bestaat er in het veld geen scherpe tegenstelling tussen het naar kransakkerdorp 

hoevenlandschap en het akkerdorpenlandschap. Zoals het 

kransakkerdorpenlandschap een uitbreiding betekende van het 

akkerdorpenlandschap zo was het kampen- of hoevenlandschap een 

aanvulling op de kransen. In de vijftiende eeuw bereikten de 

ontginningen de grenzen van het toen mogelijke. 

Tot 1800 veranderde het landschap nauwelijks, verschillende 

ontwikkelingen daar toen een eind aan maakten. De tot dan toe 

meanderende beken werden gekanaliseerd voor een betere 

waterhuishouding. Ook de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-
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1826) heeft bijgedragen aan een veranderend landschap. Door de 

aanleg van dit kanaal en de daarmee samenhangende ontginningen 

'Nerd de agrarische produktie sterk verhoogd. Rond 1800 was een 

groot gedeelte van de gemeente Veghel nog bedekt met broek- en 

heide gebieden, rond 1830 had men al een belangrijke uitbreiding van 

het cultuurland verkregen. Deze ontginningen hadden een 

rechtlijniger karakter en waren veel grootschaliger dan de 

ontginningen van voor 1800. 

Dit kwam mede doordat nu, via de Zuid-Willemsvaart, een 

grootscheepse aanvoer van meststoffen uit de Hollandse steden 

mogelijk was. 

De hoge, droge heidevelden, die zelfs niet met behulp van kunstmest 

in Vv'eiden of akkers waren om te zetten, kregen een andere 

bestemming. De vele opgekomen industrieën zaten verlegen om 

brandstof. De favoriete brandstof was steenkool. Daarvoor moest ook 

de mijnbouw verder ontwikkeld worden. In die mijnen was grote 

behoefte aan stuthout, dennehout is daar ideaal voor. Zo is de cirkel 

rond, want om te voorzien in de grote behoefte aan mijnhout Vv'erden 

de droge heiden volgeplant met dennenbossen. 

Als gevolg van de ruilverkavelingen, die het de boeren mogelijk 

maakten hun land veel doeltreffender te gebruiken, maar ook door 

allerlei technische en economische ontwikkelingen maakte het 

boerenbedrijf op de Brabantse zandgronden een stormachtige 

ontwikkeling door. De eisen die aan de inrichting van het bedrijf 

Vv'erden gesteld, veranderden ingrijpend. Het traditionele armoedige 

gemengde bedrijf {beetje vee, beetje akkerbouw, beetje pluimvee) 

'Nerd meer en meer gedwongen in de richting van de grootschalige 

gemechaniseerde rundveehouderij of van een intensief opfokbedrijf 

van vee of pluimvee. De oude, in cultuurhistorisch opzicht vaak 

waardevolle boerderijen gingen geleidelijk schuil achter grote, 

moderne bedrijfsgeboUVv'en en technische installaties die het 

landschap gingen beheersen. 

In de afgelopen decennia is de studielocatie uitgegroeid tot 

kerngebied van de intensieve veehouderij. Daardoor konden meer 
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mensen in de landbouw werkzaam blijven en nam de welvaart onder 

boeren sterk toe. Ook de sector van toeleveringsbedrijven, zoals de 

veevoerindustrie, maakte een grote bloei door. De sterke groei heeft 

gezorgd voor een forse toename van niet-agrarische bebouwing in 

het landelijk gebied. De boerderijen verdwenen uit de kernen en 

werden vervangen door nieuwbouwwoningen in en om de kern. Als 

gevolg van een toename van het zware verkeer werd het wegennet 

uitgebreid en werden wegen verhard. 

3.2 Huidige structuur 

Van een kleinschalig gesloten landschap naar een grootschalig open; 

van een landschap met op korte afstand van elkaar natte en droge 

delen, naar een overwegend droog; van een landschap met verspreid 

grote bomen en houtwallen naar een landschap met in zijn geheel 

meer bos, dat toch vlakker oogt ... . Het huidige landschap lijkt er niet 

mooier op te worden. 

Om toch de huidige structuur te beschrijven, kunnen in grote lijnen 

vijf componenten in het landschap van de studielocatie 

onderscheiden worden (zie afbeelding 3.6). 

• De smalle beekdalen van de Aa en de Leijgraaf. Met name aan de 

Aa zijn enige restanten van oude meanders en laaggelegen 

broeklanden aanwezig. De Aa is zoveel mogelijk genormaliseerd en 

nauwelijks te zien vanuit het landschap. Het is moeilijk om een plek te 

vinden waar je bij de oever van de Aa kan komen. 

• De bebouwde kommen van Erp en Keldonk en hun lintbebouwde 

uitlopers met bomenrijen, parallel aan de Aa. Vanuit Erp lopen wegen 

met een historisch karakter naar alle omliggende kernen. Langs deze 

wegen staan nog langgevelboerderijen, maar het beeld wordt 

overheerst door de enorme stallen, hoofdzakelijk bestemd voor 

varkens en pluimvee (zie afbeelding 3.5). Afbeelding 3.5: tanggevelboerderij 

• De oude akkerbodems, bolle akkers genoemd, met een langs het lint 

humuslaag van meer dan 50 centimeter dikte. Ze liggen in hoofdzaak 

in een krans rond de kern van Erp op de noordelijke oever van de Aa. 

Ook op de zuidelijke oever, lopende van het gehucht Keldonk naar 

50 



loofbos . 
I --,-

lntensr ll88houderij 

. 1,;,, .... --~ 1.000 meter 

Hoek, vindt men bolle akkers op de oeverwallen. Plaatselijk vertonen 

ze sterke hoogteverschillen ten opzichte van het beekdal en naderen 

dit soms dicht. 

Afbeelding 3. 6: huidige structuur 

• De loof- en naaldbossen op de voormalige heidevelden en 

broeklanden. Bijvoorbeeld de bossen van 't Hurkske op de 

voormalige Lijntse Heide in het zuidoosten van de gemeente Veghel 

(zie afbeelding 3. 7). De natuurwaarden in het gebied zijn door 

verstedelijking en intensivering van de agrarische bedrijfsvoering 

sterk teruggelopen. Er liggen verspreid nog een aantal kleinere 

Afbeelding 3. 7: loofbos op voor- natuur- en bosgebieden, vooral op de jonge ontginningen. Het 

malig heideveld Rauwven is verdroogd en verzuurd. 

• De landbouw- en veeteeltgebieden op de voormalige heidevelden. 

De heide is eind 19e begin 20e eeuw ontgonnen voor de intensieve 
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veehouderij. Deze sector bepaalt, met de grote stallen en 

voedersilo's, grotendeels het beeld van het landschap (zie afbeelding 

3.8). Opvallend is de versnippering in het landschap. De percelen zijn 

vrij klein (oude ontginningen), aan grotere stukken grond is te zien dat 

er ruilverkaveling heeft plaats gevonden. 

Er wordt vooral gras en maïs verbouwd. Dit doet dienst als voedsel 

voor de koeien. Af en toe zie je akkerbouw (aardappelen en bieten) Afbeek:Jing 3.8: intensieve 

met hier en daar wat tuinbouw (sierteelt, aardbeien en champignons). veehouderij 

3.3 Bodemgesteldheid 

De bodem van het te onderzoeken gebied bestaat voornamelijk uit 

zandig, meer of minder lemig materiaal (zie afbeelding 3.9). Het zand 

is in de periode tijdens en na de laatste ijstijd, circa 10.000 jaar 

geleden, door wind en water afgezet. De Aa heeft aanvankelijk met 

smeltwater een geul in het dekzand uitgesleten. Langs de Aa zijn later 

oeverwallen afgezet. 

Aan weerszijden van de Aa ligt een combinatie van lage 

enkeerdgronden en beekeerdgronden van lemig fijn zand en 

beekeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand. Deze 

gronden zijn meestal laag gelegen met een minder dikke humeuze 

bovenlaag en zijn vaak als grasland in gebruik. 

Iets verder van de Aa af liggen hoge zwarte enkeerdgronden met 

leemarm en zwak lemig fijn zand. Het humushoudende dek 

overschrijdt een dikte van 50 cm, het ontstaan van deze gronden 

wordt in direct verband gebracht met de al eerder genoemde potstal. 

Laar- en veldpodzolgronden worden ook in het gebied aangetroffen. 

Deze vallen onder de humuspodzolgronden, die bezitten een donkere 

humusrijke bovengrond. De humus is hier echter uit de bovenste laag 

naar beneden gespoeld. Deze gronden liggen op de armere drogere 

zandgronden. 

Tot slot zijn er kalkloze zandgronden aanwezig. Dit zijn minerale 

gronden, die binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft bestaan uit 

kalkloos zand (materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 

50% leem). 
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Afbeelding 3. 9: bodemsoorten 
Bron: Stichting voor Bodemkartering 

3.4 Hoogte en afwatering 

De grond van de studielocatie is een flauw hellend vlak. De iets hoger 

gelegen essen worden afgewisseld door de iets lager gelegen 

vveilanden. Het grondoppervlak loopt af van ongeveer 9 meter +NAP 

in het noord \Nesten naar circa 13 meter +NAP in het oosten. Het dal 

van de Aa bevindt zich tussen de 8 en 9 meter +NAP. Het 

grondgebied watert volledig af op de Aa (zie afbeelding 3.10). 
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Afbeelding 3.10: hoogte en afwatering 
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Bron: Topografische kaart van Nederland 1:25.000 blad 45G, 45H, 51E, 51F. 

3.5 Grondwatertrappen 

De grondwaterstanden en de schommelingen daartussen zijn van 

grote betekenis voor de water- en luchthuishouding van de grond. De 

hoogte van de grondwaterstand is samen met de faktoren 

hoogteligging en boclemsoort van invloed op de aard van de 

vegetatie en op het landbouwkundig gebruik. De gebieden die zeer 

droog of nat zijn, zijn vanuit landschappelijk oogpunt bezien meestal 

erg waardevol. Voor de landbouw is dit soort gronden minder 

bruikbaar. 

Een grondwatertrappenkaart geeft een beeld van de verschillen in de 

grondwaterstanden en de verandering hiervan. Daarbij worden zeven 
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klassen onderscheiden, de grondwatertrappen. Elke grondwatertrap 

wordt bepaald door het peil van de gemiddelde hoogste en laagste 

grondwaterstand in centimeters, ten opzichte van het maaiveld. Het 

gemiddelde wordt genomen omdat de grondwaterstand in de loop van 

een jaar geleidelijk verloopt. In het studiegebied komt grondwatertrap 

1 niet voor. (zie afbeelding 3.11). 

GWT gem. laagste gem. hoogste karakteristiek 
grondwaterstand grondwaterstand 

Il 50-80 -- nat 
111 80-120 <40 zeer vochtiQ 
IV 80-120 >40 i:iemiddeld 
V >120 <40 matig vochtig 
VI >120 40-80 matig vochtig tot droo<l 
VII >160 >80 drooi:i 
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Grondwatertrap Il : De gronden zijn het hele jaar zeer nat, met 

uitzondering van de extreem droge perioden. Binnen de gemeente 

Veghel komt grondwatertrap Il sporadisch voor. Het zijn vooral de 

veengronden en de beekkleigronden die dan ook uitsluitend als 

grasland in gebruik zijn. De grondwaterschommelingen zijn gering. 

Grondwatertrap 111: In de meeste gevallen wordt deze grondwatertrap 

bij de beekeerdgronden aangetroffen. In het Aa-dal zijn het de 

beemden die van oudsher als gras- en hooiland in gebruik zijn. In de 

overige gebieden zijn het de jongere broekontginningen die eveneens 

als grasland in gebruik zijn. Bovendien is, vooral waar zich leem in de 

bovengrond bevindt, populierenbeplanting aanwezig. 

Grondwatertrap IV: Deze grondwatertrap komt voor bij 

beekeerdgronden. In het studiegebied is grondwatertrap IV te vinden 

rondom de Leijgraaf. In regenrijke perioden kan het grondwater hier 

gedurende korte tijd tot boven de 40 cm stijgen. 

Grondwatertrap V: Gebieden, waar deze grondwatertrap voorkomt, 

zijn in het algemeen matig vochtig. Op de laarpodzolgronden en ook 

op de jongere ontginningen, waar deze grondwatertrap wordt 

aangetroffen, kwam voorheen zowel bouw- als grasland voor. Het 

bouwland is in de loop der tijd echter veelal in grasland omgezet. 

Grondwatertrap V komt eveneens op de veldpodzolgronden voor. 

Hier worden de meest recente ontginningen aangetroffen; deze 

gronden waren verder van de nederzettingen verwijderd en bleven 

daardoor langer als heide in gebruik. 

Grondwatertrap VI : Deze grondwatertrap wordt aangetroffen op de 

hoger gelegen gronden, de oudere bouwlanden. In het algemeen zijn 

het enkeergronden en incidenteel de podzolgronden. 

Grondwatertrap VI 1: Deze komt voor op een aantal hoger gelegen 

oude bouwlanden rondom Erp en Veghel. 
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4 GEBIEDEN 

4.1 Benoemen van gebieden 

Zoals al eerder is genoemd, blijkt gebiedsgericht beleid een goede 

oplossing om de toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied te 

sturen. Een gevolg daarvan is dat er dan ook gebiedsgericht moet 

worden ontworpen. De ontwerpende kant van de gebiedsgerichte 

aanpak wordt nog te weinig benaderd. Mijns inziens is de eerste 

vraag die beantwoord moet worden om gebiedsgericht te kunnen 

werken: wat is een gebied? Aan het woord gebied kan de volgende 

definitie gegeven worden. Een gebied is een eenheid waar de 

samenhang tussen de verschillende elementen zo sterk is dat ze niet 

afzonderlijk kunnen worden bekeken. Elementen kunnen in deze 

definitie zowel natuurlijk als geboll\W zijn, de samenhang tussen de 

elementen kan functioneel of geografisch zijn . 

Eén van de vormen van samenhang binnen een gebied is 

samenhang als gevolg van de historische ontwikkeling van het 

landschap. Iets wat nagenoeg tegelijkertijd ontstaan is, vertoont 

samenhang. Bij latere ontwikkelingen speelden wellicht andere 

denkbeelden een rol , deze zorgden voor het ontstaan van andere 

vormen in het landschap. 

Door de historische samenhang in kaart te brengen, is het mogelijk 

om binnen de studielocatie verschillende gebieden en hun grenzen te 

onderscheiden. 

De beek de Aa stroomde als eerste door het toen nog onontgonnen 

landschap van de studielocatie. Het land direct langs de Aa is 

grotendeels voor 1500 maar in ieder geval voor 1850 ingericht. 

Daarnaast zijn de ontginningslinten duidelijk te herkennen, van hieruit 

was het mogelijk het overige land te ontginnen. 

In de loop der tijd zijn de kernen Veghel, Erp en Keldonk gegroeid tot 

dorpen. 
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Globaal is een vijftal gebieden aan te geven; het beekdal, de oude 

ontginningen voor 1850, de ontginningslinten, de jonge ontginningen 

en de kernen (zie afbeelding 4.1). 

- beek 

\/OOI' 1850 -na 1850 - kern ---- beekdallint 

- ontginningslint 

• • • • ontginningsrichting 

1.000 meter 

N 

t 
Afbeelding 4.1: historische lijnen en vlakken. 

4.2 Grenzen 

Het blijkt dat de gebieden van samenhang zowel linten als vlakken 

kunnen zijn. Om echt over een gebied te kunnen spreken, moeten 

grenzen aangegeven worden. Een criterium voor het aanwijzen van 

grenzen is dat voor alle beleidsmakers duidelijk moet zijn waar de 

grenzen van een gebied liggen. De kans op communicatieproblemen 

zal erg groot zijn als niet duidelijk is waar en waarom een gebied 

begrensd wordt. De grens dient juridisch aanwijsbaar te zijn. 
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Om grenzen aan te geven kan het gebruik maken van de 

bodemgegevens een hulpmiddel zijn. De zwarte enkeerdgronden 

worden namelijk in verband gebracht met het bestaan van potstallen 

op die grondsoort. De potstallen ontstonden in de tijd van het 

akkerdorpenlandschap. Dit landschap bestond al voor 1850, dus de 

oude ontginningen liggen op plaatsen waar nu zwarte 

enkeerdgronden te vinden zijn. Ook de grondwatertrappen kunnen 

aanleiding geven tot het trekken van een grens. Als er sprake is van 

zeer natte gronden is bouwen niet mogelijk zonder ingrijpende 

maatregelen te nemen. Vroeger zou men die maatregelen zeker niet 

kunnen nemen, dus zullen de natte gebieden toen niet als eerste zijn 

ontgonnen. 

De grenzen van de verschillende bodemgegevens houden echter 

geen rekening met het huidige kaartbeeld. De bodemgegevens 

kunnen dan niet letterlijk een grens vormen, omdat ze dwars door 

kavels lopen. Er kan in de buurt van bodemsoortwisselingen v.,el 

gezocht worden naar lijnen in het huidige landschap, die als grens 

benoemd kunnen worden. Op deze manier is binnen de studielocatie 

gezocht naar grenzen (zie afbeelding 4.2) . 

Het beekdal van de Aa heeft zijn grenzen 50 meter uit de oever 

liggen. Het waterschap heeft volgens zijn beleid minimaal 20 meter 

langs beide oevers nodig om de oevers goed in te kunnen richten. In 

het \Nesten, nabij de kern Veghel, is het plan Havelt opgenomen 

binnen de grenzen van het beekdal. Voor een groot deel loopt de 

grens van het beekdal gelijk aan de grens van grondwatertrap 111 

rondom het beekdal. Waar dit niet het geval is, zal in de overige 

gebieden rekening gehouden moeten worden met de eigenschappen 

van deze grondwatertrap. 

Het gebied van de oude ontginningen grenst aan het beekdal, aan die 

zijde zijn de grenzen van het gebied dus al bepaald. De 

bodemsoortenkaart geeft het bestaan van zwarte enkeerdgronden 

v.,eer, daar liggen de oude ontginningen. In het huidige kaartbeeld is 

de overgang tussen oude en jonge ontginningen te zien door het 
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verschil in kavelgrootte. Met behulp van deze twee gegevens zijn de 

grenzen van de oude ontginningen gezocht. Binnen het gebied van 

de oude ontginningen liggen karakteristieke wegen. Omdat de loop 

van de weg onlosmakelijk is verbonden met het landschap er omheen 

(de loop van de beek), worden deze 'beekdalwegen' niet als een op 

zich zelf staand gebied beschouwd. 

- beekdal 

oude ontginning - ontginningslint - jonge ontginning - kern N 

- - 1.000 meter t 
Afbeelding 4.2: gebieden en hun grenzen. 

Het als derde onderscheiden gebied, de ontginningslinten, wordt als 

functionele lijn in het landschap gezien. De weg en de bebouwing 

vallen binnen het gebied, maar het land achter de bebouwing niet 
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meer. Hiervoor is gekozen vanuit de gedachte dat de weg nodig was 

en er dus eerder lag, om het achterliggende land te ontginnen. 

De grenzen van de jonge ontginningen liggen door de grenzen van de 

studielocatie en die van de andere gebieden al vast. 

Tenslotte de kernen, deze gebieden Vll'Orden begrensd door de rand 

van de bebouwing zoals die op dit moment is. 

Al eerder is duidelijk geworden dat ik geen voorstander ben van 

aanplakkingen aan de bestaande kern. Zodoende Vll'Ordt aan de 

kernen geen extra ruimte gegeven en ligt de grens op de overgang 

van bebouwd naar onbebouwd. 

Samenvattend zijn de volgende gebieden onderscheiden: het 

beekdal, de oude ontginning, het ontginningslint, de jonge ontginning 

en de kern. 

4.3 Karakteristieken 

In hoofdstuk drie is de beschrijving van de studielocatie al aan bod 

gekomen. In deze paragraaf volgt een weergave van de 

karakteristieken per gebied (zie afbeelding 4.3). De karakteristieken 

geven informatie over de structuren, de vormgeving en het beeld van 

een gebied. 

Om te beginnen met de karakteristieken van het beekdal van de Aa: 

het traject van de vroeger meanderende Aa is gekanaliseerd. Alleen 

bij het gehucht Havelt treedt de beek de Aa in tijden van veel 

regenval buiten haar oevers. Langs de oevers liggen vrij open zones 

van variërende breedte, deze zijn als weiland in gebruik. Plaatselijk 

komen populierenbosjes voor. Het beekdal is nat en laag gelegen, 

waardoor de Aa vanuit het omliggende landschap nauwelijks 

zichtbaar is. 

Aan de oude ontginningen is duidelijk te zien dat ze spontaan 

ontstaan zijn. De structuren volgen grotendeels het beekdal en de 

verkaveling is grillig en kleinschalig. Het wegenpatroon is een 

dichtvertakt net van verharde en onverharde wegen en paden. De 

61 



kronkelde v.,egen leiden langs de historische bebouwing die steeds in 

groepjes (aan de vroegere plaetse) bij elkaar staat. Daar omheen 

liggen de bolle akkers. Lange rechte v.,egen zijn in dit gebied an.vezig. 

Door de komst van de intensieve veehouderij wordt het beeld nu 

vooral bepaald door de enorme stallen bij de langgevelboerderijen. 

- ..-erstedelijkte kern 

- gekanaliseerd beektraject 

- plaáselijk populierenbosje 

'(.... kleinschalige, grillige llef1<aveling 

• langgeYelboerclerij 

- intensielle Yeehouderij 

'.""7 ontginningslint 

-# grootschalige blokverkaveling 

~ bos 

1.000 meter 

N 

t 
Afbeelding 4.3: karakteristieken studielocatie 

De ontginningslinten zijn kaarsrechte v.,egen met bomen en 

agrarische bebouwing er langs. Tussen de boerderijen zijn in de loop 

der tijd burgerwoningen gebouwd. Aan de linten is duidelijk de 

geplande structuur af te leiden, er wordt geen rekening gehouden met 

het landschap. Het doel was om vanuit de linten zo snel mogelijk 

meer grond ontginnen. 
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De nieuwe ontginningen hebben ook een geplande structuur. Haaks 

op de linten ligt de ontginningsrichting. Hierdoor is de vrij 

grootschalige blokverkaveling in het landschap ontstaan. In de 

nieuwe ontginningen staat de bebouwing niet in groepjes, maar 

verspreid door het gebied. Ook hier heeft de intensieve veehouderij 

een groot aandeel in de beleving van het landschap. Op de 

heidevelden, die vroeger in deze gebieden lagen, zijn bossen 

aangeplant. 

De kernen zijn verstedelijkt en hebben een verzorgingsfunctie. Erp 

heeft een lintbebouwd stratenpatroon. De wegen lopen vanaf de kerk 

naar de omliggende kernen. Van oorsprong staat hier agrarische 

bebouwing. Nu ligt het historische centrum ingeklemd tussen 

moderne woonwijken en een opvallend grote silo, die tussen de linten 

gebouwd is. Hierdoor wordt de oude kern aan het zicht onttrokken. 

Het zuidelijke deel van Erp bestaat voor een groot deel uit 

industrieterrein. 

Keldonk is een langgerekt dorp, bestaande uit een bebouwingslint 

met een aantal kleine bebouwingsvlekken. Ook hier wordt het beeld 

bepaald door saaie nieuwlx>uw. De eigen identiteit van de kernen is 

verdwenen. 

4.4 Diagnose en opgave 

De diagnose die voor de gebieden gesteld kan worden is, dat de 

oorspronkelijke karakteristiek van veel gebieden bijna onzichtbaar is 

geworden door ontwikkelingen, zoals beekkanalisatie, intensieve 

veehouderij en woningbouw. 

Toch moeten de gebieden weer een sterke karakteristiek krijgen. De 

herkenbaarheid van de gebieden dient groter worden, waardoor de 

eigen identiteit terugkomt. Dit kan door ontwikkelingen te bevorderen 

of door andere ontwikkelingen tegen te gaan. 

Een deel van de opgave ligt dus in het behouden en reconstrueren 

van een specifiek karakter per gebied. Hier kan de vraag gesteld 

worden wat met deze opgave wordt bedoeld. Als het behouden van 
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het specifieke karakter in de strikte zin van het woord Y10rdt 

nagestreefd zullen vele nieuwe ontwikkelingen ongewenst zijn. Ook 

zal een aantal huidige ontwikkelingen tot staan moeten Y10rden 

gebracht. Dit zou dus slechts leiden tot conservering en reconstructie. 

Een andere, betere opvatting is ook mogelijk. Deze ligt meer in de lijn 

van de gedachte dat iedere karakterisering een momentopname in de 

ontwikkelingsgeschiedenis is. Er Y10rdt dan gestreefd om nieuwe 

ontwikkelingen te baseren op en laten aansluiten bij het bestaande 

landschap. Ontwikkelen behoort daarmee, naast behoud en 

reconstructie, ook tot de taken van een stedebouwkundige. 

In de studielocatie kan dit gedaan YIOrden door het Y10nen in 

combinatie met de natuur in de verschillende gebieden een nieuwe 

impuls te geven. Tevens moet de intensieve veehouderij zodanig 

ontwikkeld Y10rden dat ze niet meer op alle gebieden haar stempel 

drukt. 

Er ligt hier een verband tussen herstellen en ontwikkelen; als de 

karakteristieken hersteld moeten Y10rden zal de intensieve 

veehouderij in een aantal gebieden moeten verdwijnen en elders 

ontwikkeld Y10rden. 

In de dorpskernen ligt de opgave enerzijds in het zoeken naar locaties 

om te verdichten. Anderzijds zullen de dorpsranden afgemaakt 

moeten Y10rden, zodat een mooie overgang van land naar dorp 

ontstaat. Deze opgave Y10rdt hier niet uitgewerkt, het is een opgave 

apart die niet in de lijn van het onderwerp van dit verslag ligt. 

Daarentegen moet wel Y10rden gezocht naar passende 

Y10ningbouwlocaties in het landelijk gebied. Dit om te voorkomen dat 

de bestaande kernen nog verder uitdijen en dat als gevolg daarvan 

het landschap dichtslibt. Dit lijkt een tegenstrijdige redenering, maar 

het bouwen aan de kernen geeft alleen een uitbreiding van 'rood'. Als 

er gebouwd Y10rdt in het landelijk gebied, gebeurt dit door 'rood' en 

'groen' (stenen en natuur) te combineren. Er gaat dan bijna geen 

'groen' verloren, terwijl er toch Y10ningen gebouwd Y10rden. 
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In het volgende hoofdstuk zal een algemene visie voor de 

studielocatie gepresenteerd worden, waarin de opgave venNerkt 

wordt. Per (nieuw) gebied wordt duidelijk gemaakt hoe de genoemde 

karakteristieken nieuw leven ingeblazen krijgen. Er wordt uiteengezet 

waar en hoe de intensieve veehouderij een goede plaats krijgt. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de natuurontwikkeling en 

woningbouw in het landelijk gebied. 
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5 VISIE 

Nu de gebieden binnen de studielocatie geanalyseerd zijn en de 

problemen duidelijk zijn kan het ontwerpen beginnen. Er moet 

aandacht zijn voor de ontwikkeling in de tijd. De gebieden die nu te 

onderscheiden zijn kunnen in de toekomst veranderen door nieuwe 

impulsen. 'Oude' gebieden kunnen samengaan, uit één vallen of 

gedeeltelijk samen verder gaan en later misschien toch weer bij 

Afbeelding 5.1: gebieden elkaar komen. Dit kan weergegeven worden in een boomstructuur 

vervormen in de loop der tijd. (zie afbeelding 5.1 ). 

Nu wordt eerst een visie voor de gehele studielocatie gepresenteerd. 

Daarin worden weer gebieden onderscheiden, die nader uitgewerkt 

worden. 

5.1 Toekomstbeeld 

Randvoorwaarden 

Bij het opstellen van het toekomstbeeld voor de studielocatie is met 

een aantal randvoorwaarden gewerkt. 

• De groene hoofdstructuur, zoals de provincie Noord-Brabant die 

opgesteld heeft, blijft gehandhaafd en wordt zo mogelijk 

uitgebreid. 

• Er moet een locatie worden gezocht waar de intensieve 

veehouderij zich kan vestigen. 

• Er moet ruimte zijn voor mogelijkheden tot woningbouw in het 

landelijk gebied. 

• De ontwikkelingen in de studielocatie worden gebaseerd op de 

bestaande karakteristieken. 

Vestiging intensieve veehouderij 

Om ontwikkelingen binnen de studielocatie plaats te laten vinden is 

het noodzakelijk eerst naar de intensieve veehouderij te kijken. De 
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intensieve veehouderij zit namelijk in of nabij alle, in de huidige 

situatie, onderscheiden gebieden. Enerzijds kan de intensieve 

veehouderij zich niet ontwikkelen door belemmering van andere 

functies. Omgekeerd is hetzelfde het geval, door de aanwezigheid 

van intensieve veehouderij is het onmogelijk overige functies te 

ontwikkelen zonder hinder te ondervinden van deze sector. Om te 

voorkomen dat de studielocatie op slot blijft zitten moet er een plek 

gevonden worden waar de intensieve veehouderij zich kan vestigen. 

Zodat zowel de intensieve veehouderij als de overige functies weer 

mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. 

Binnen de studielocatie is gezocht naar één plek, waar het mogelijk is 

alle intensieve veehouderij te vestigen. De plaats die aangewezen 

wordt, is dus alleen te gebruiken door veehouderijen, die nu al binnen 

de studielocatie gehuisvest zijn. Deze keuze is gemaakt, omdat er 

beter meerdere kleine vestigingsgebieden kunnen zijn dan een paar 

grote. Dit heeft een aantal voordelen. Omdat de maat van het 

vestigingsgebied beperkt blijft, kan het beter in het landschap 

ingepast worden. Daarnaast wordt bij het uitbreken van ziektes maar 

een relatief klein gebied getroffen. Ook kunnen de boeren die moeten 

verhuizen in hun eigen sociale omgeving blijven; er is altijd een 

vestigingsgebied in de buurt. 

Om als vestingslocatie voor de intensieve veehouderij in aanmerking 

te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 

Het is goed om de intensieve sector op de jonge ontginningen te 

situeren (zie afbeelding 5.2). Deze jonge ontginningen zijn 

grootschalig van opzet en er bevinden zich weinig historische relicten. 

Zonder erg grote ingrepen kunnen in de structuur, die jonge 

ontginningen eigen is, de stallen gebouwd worden. Tevens liggen de 

C ) 

jonge ontginningen op een redelijke afstand van de kernen, zodoende Afbeelding 5.2: ligging jonge ont-

zal de intensieve veehouderij daar geen (stank}overlast en visuele ginning 

hinder veroorzaken. 
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Tweede punt is dat de groene hoofdstructuur niet aangetast mag 

worden. De natuur dient op voldoende afstand, minimaal 500 meter, 

te liggen van een vestingslocatie, zodanig dat de intensieve 

veehouderij de natuur niet negatief beïnvloed. Hiermee rekening 

houdend vervallen de jonge ontginningen ten zuiden van de Aa als 

vestigingsplaats voor de intensieve veehouderij . Daar ligt namelijk 

Afbeelding 5.3: ligging groene het bos "t Hurkske' dat binnen de groene hoofdstructuur als 

hoofdstructuur multifunctioneel bos is aangeduid (zie afbeelding 5.3). 

Vervolgens is het bij het zoeken naar een vestigingslocatie van 

belang, dat er ruimte is voor eventuele uitbreidingen in de toekomst. 

Daarnaast moet het gebied een goede ontsluiting hebben voor de 

aan- en afvoer van goederen. 

Tot slot heeft het voordelen om een gebied, waar al veel intensieve 

veehouderijbedrijven zitten, aan te merken als vestigingsplaats. 

Aan bovenstaande voorwaarden voor vestiging van bedrijven in de 

Afbeelding 5.4: vestigingslocatie intensieve veehouderij wordt voldaan in het gebied ten noordoosten 

intensieve veehouderij van Erp (zie afbeelding 5.4). 

Natuur 

Nu de locatie voor de vestiging van intensieve veehouderij vastligt 

kan het deel van de studielocatie dat overblijft voor andere 

ontwikkelingen gebruikt worden. 

Natuurontwikkeling is een belangrijk thema in het gebied. De groene 

hoofdstructuur neemt een prominente plaats in. Daarnaast is er 

aandacht voor de natuur buiten de hoofdstructuur. Ook de wensen 

van het waterschap worden meegenomen bij de natuurontwikkeling. 

In het kader hiervan moet het beekdal een groen, landelijk uiterlijk 

krijgen. De beek de Aa is als ecologische verbindingszone 

aangewezen. Belangrijk is dat ook het gebied rondom de Aa wordt 

ingericht als verbindingszone. De ecologische verbindingszone wordt 

dan niet alleen voor planten en dieren tot stand gebracht; vanwege de 

verbreding van de zone hebben ook mensen profijt van de 

ontwikkelingen, zij kunnen recreëren in de nieuwe natuur. 
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De waterlopen in de studielocatie, inclusief de Aa, worden 

geaccentueerd met oeverbegroeiing. Door deze begroeiing wordt in 

het landschap herkenbaar waar het water stroomt. 

Een extra verbinding van natuurgebieden vindt plaats tussen de 

bosgebieden 't Hurkske en het ten westen van de Zuid-Willemsvaart 

gelegen Geregt. Dit bos is in de groene hoofdstructuur benoemd als 

multifunctioneel bos, maar mist een goede aansluiting met de rest 

van de groene hoofdstructuur. Om de verbinding tot stand te brengen 

wordt een stapsteen tussen beide gebieden aangelegd. De dieren en 

plantenzaden hoeven een minder grote afstand te overbruggen om 

van het ene in het andere gebied terecht te komen. 

De laanbeplanting, die vroeger in het gebied erg karakteristiek was, 

wordt waar nodig hersteld. 

Wonen 

Bij het zoeken naar woonlocaties in het landelijk gebied moet een 

aantal dingen in acht worden genomen. Voor de locatie en aard van 

nieuwe ontwikkelingen zijn de bestaande ruimtelijke kwaliteiten erg 

belangrijk. De uitbreidingen moeten aansluiten bij de gebiedseigen 

ruimtelijke structuren en nederzettingpatronen. De kenmerkende 

verschillen in het plangebied kunnen versterkt worden door 

woningbouw. 

In het beekdal kan nu niet gewoond worden vanwege de natte 

ondergrond. Wellicht is er plaats voor experimenteel wonen in het 

natte gebied. Dit kan maar een enkele keer voorkomen, anders wordt 

het natuurlijk evenwicht te veel verstoord. 

Langs de oude ontginningslinten woonde men vroeger in groepjes bij 

elkaar, aan de zogenaamde plaetse. Volgens dit principe kunnen 

nieuwe woningen gebouwd worden op plaatsen waar de intensieve 

veehouderij verdwenen is. Deze plaetsen worden omlijst door bomen. 

De ontginningslinten kunnen verdicht worden. De woningen mogen 

niet zodanig geplaatst worden dat ze een wand vormen, er moeten 

doorzichten naar het land blijven. 
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De jonge ontginningen zijn relatief open. Er kan een nieuw dorp 

gebouvvd vvorden op een plaats waar veel open ruimte is. 

De bossen vormen een uitdaging voor vvoningbouw. Wat zijn de 

mogelijkheden voor vvonen in het bos? 

Werken 

In de studielocatie zal het meest gewerkt vvorden in de agrarische 

sector. De vestigingslocatie voor de intensieve veehouderij is 

gereserveerd voor de pluimvee- en varkenshouders. Omdat vvordt 

voorgesteld in de zone rondom de beek de natuur meer haar gang te 

laten gaan, vvordt in dit gebied natuurbeheer gestimuleerd. 

De rundveehouders mogen blijven waar ze zitten. Wel vvorden de 

boeren aangespoord hun vee zoveel mogelijk buiten te laten lopen. 

In de studielocatie vvordt veel gras en maïs verbouvvd. Dit vvordt 

gebruikt als voedsel voor de koeien. Akkerbouwers zie je niet veel in 

deze omgeving, af en toe is er een veldje met aardappels of bieten. 

Tuinbouw is in geringe mate aanwezig. Er is wat sier-, aardbeien- en 

champignonteelt. 

In de studielocatie zal ook plaats zijn voor kleine bedrijven. Het is 

leuk als ambachtelijke beroepen zich vestigen, zoals een 

kaasmakerij. Maar ook bijvoorbeeld een architectenbureau is welkom. 

Nieuwe werkgelegenheid kan zich vestigen langs de linten of in het 

nieuwe dorp. Vooral het lint van Erp naar Veghel is geschikt voor 

vestiging van bedrijfjes. Er zullen wel beperkingen vvorden gesteld 

aan het uiterlijk van de bedrijven. Het landelijk gebied mag geen 

modem bedrijfsterrein vvorden met schreeuwende reclame. 

Recreëren 

De recreatiemogelijkheden in de studielocatie zijn als volgt. Rond het 

beekdal komt een recreatieve route, deze kan gedeeltelijk over de 

gronden met natuurbeheer vvorden aangelegd. In het beekdal zijn ook 

mogelijkheden voor recreatie op, in of bij het water. Een kanoroute 

over de Aa of een uitkijkpost bij het water behoren tot de 

mogelijkheden. 
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De bosgebieden moeten toegankelijk blijven en eventueel moeten 

wandel- en/of fietsroutes verbeterd worden. 

Het netwerk van wegen en paden door de studielocatie kan gebruikt 

worden voor recreatie, door fiets- en wandelroutes uit te zetten. Een 

aantal wegen zal dan moeten worden afgesloten voor auto's. 

Het beschreven verhaal is vertaald naar een toekomstbeeld (zie 

afbeelding 5.5) 

roen/blauv; 

~ 
- - - ~ ,-·1.000 rflBer 

Afbeelding 5. 5: toekomstbeeld studielocatie 

5.2 Gebieden en hun grenzen 

Nu de visie uiteen gezet is wordt duidelijk waar de gebieden in de 

toekomst zullen liggen en of ze veranderen (zie afbeelding 5.6). Niet 

alle gebiedsgrenzen zullen in de toekomst zo hard zijn als nu. De 

kernen en de vestigingslocatie voor de intensieve veehouderij worden 

wel scherp begrensd, maar de overige grenslijnen zijn zacht. Ze zijn 
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beekdal 
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landleven 

- nieuw landgoed 

- intensie.ie wehouderij 
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wat meer flexibel in die zin dat een vloeiende overgang tussen de 

gebieden ontstaat. Sommige ontwikkelingen zetten zich door in een 

ander gebied. De grenzen van de gebieden worden gevormd door 

infrastructuur die vanuit historisch oogpunt erg belangrijk is. Deze 

wegen hebben elk hun eigen ontwikkeling. 

N 

t 
Afbeelding 5. 6: gebieden in het toekomstbeeld 

De gebieden die de kernen Veghel, Erp en Keldonk bevatten, blijven 

zoals ze waren. Hooguit wordt de grens iets minder strak om de 

bebouwing getrokken om plaats te maken voor het afmaken van de 

dorpsranden. De dorpsranden moeten zodanig ingericht worden dat 
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ze een vloeiende overgang tussen stad en land zijn. De 

woningdichtheid moet zodanig zijn dat het omliggende landschap de 

kern in kan dringen. Er zal een 'stadslandschap' ontstaan. 

Het beekdal blijft in het toekomstbeeld, net als de kernen, dezelfde 

grenzen houden als in de huidige situatie. 

De vestigingslocatie voor de intensieve veehouderij vormt één 

gebied. Het wordt begrensd door de weg langs het beekdal ten oosten 

van Erp, de Leijgraaf en het waterwingebied net ten noordwesten van 

Erp. 

Het deel rondom de beek tot aan de wegen die het beekdal volgen, 

behoort tot één gebied. 

Vanaf de oude ontginningslinten tot aan de nieuwe ontginningslinten 

ligt het accent op het boerenleven. Er zal grondgebonden veeteelt 

met hier en daar wat land- en tuinbouw te vinden zijn. 

Tussen de ontginningslinten ten zuiden van Erp ligt een land

goederenzone. 

De onderscheiden gebieden kunnen uitgewerkt worden volgens het 

toekomstbeeld. In het volgende hoofdstuk wordt eerst de 

vestigingslocatie voor de intensieve veehouderij nader besproken. 

Daarna volgt een uitwerking van het toekomstbeeld voor de gebieden 

ten zuiden van de Aa. Het principe van gebiedsgericht ontwerpen en 

de zachte grenzen worden aan de hand van de uitwerkingen helder. 
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6 UITWERKINGEN 

6.1 Vestigingslocatie intensieve veehouderij 

--.~ Allereerst wordt nu dieper ingegaan op de vestingslocatie voor de 

intensieve veehouderij. Hier komen veel technische aspecten bij 

kijken, die door specialisten opgelost moeten worden. Omdat de 

intensieve veehouderij een belangrijk item is, wordt hier uiteengezet 

hoe een vestigingslocatie er uit kan zien . 

Afbeelding 6. 1: vestigins/ocatie 

Al eerder in dit verslag is genoemd waarom en waar er een 

vestigingslocatie komt voor de intensieve veehouderij (zie afbeelding 

6.1). intensieve veehouderij 

Cijfers 

Binnen de studielocatie liggen ongeveer 235 boerenbedrijven. 

Hiervan is 60% intensieve veehouderij, dat wil zeggen dat 140 

bedrijven in de intensieve sector werkzaam zijn (85% is 

varkenshouder en 15% houdt pluimvee). Het gemiddelde aantal 

varkens ligt op dit moment op 250 fokzeugen of 2000 mestvarkens 

per bedrijf. In het bedrijf van de toekomst zullen deze cijfers 

respectievelijk op 4~00 en 2500-4000 uitkomen. Er wordt geschat 

dat 40% van de bedrijven in de varkenssector op korte termijn zal 

stoppen. Voor nog eens 40% geldt dat deze waarschijnlijk nauwelijks 

in bedrijfs- en milieuverbeteringen kunnen investeren. Van alle 

varkensbedrijven in Nederland zal 20% in staat zijn te groeien naar 

het bedrijf van de toekomst. Vanwege de herstructurering verdwijnt 

20% van het totale aantal varkens. De discussie in de 

pluimveehouderij doet vermoeden dat ook deze sector wordt 

geconfronteerd met een deel van de problemen waar nu de 

varkenssector voor staat. 
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Ruimtelijk beeld 

Het ruimtelijk beeld van de vestigingslocatie voor intensieve 

veehouderijbedrijven wordt als volgt (zie afbeelding 6.2 t/m 6.6) . 

Langs de ontginningslinten, waar al een aantal intensieve 

veehouderijen zit, is nieuwvestiging mogelijk. In eerste instantie 

zullen met name bedrijfsuitbreidingen gerealiseerd worden. Pas in 

een later stadium zal sprake zijn van totale bedrijfsverplaatsing. 

Daardoor zal er een geleidelijke overgang zijn naar een concentratie 

van intensieve veehouderijbedrijven. 

Dicht bij de kern Erp kunnen bedrijven verwant aan de agrarische 

sector, zoals een mesttransportbedrijf, zich langs de linten vestigen. 

Afbeelding 6. 2: intensieve veehouderij 
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Wat gaat er gebeuren met de vrijkomende bedrijfsruimte van 

bedrijven die stoppen of verhuizen? Hier is het woning-voor-stal 

beleid voor bedacht. Boeren die hun stal slopen krijgen op 

aangewezen plaatsen een stuk grond beschikbaar waar een woning 

mag worden gebouwd. Eventueel kan een stal omgebouwd worden 

tot woning(en) of niet-agrarisch bedrijf als de stal al op een plaats 

staat waar kavels uitgegeven worden. Het woning-voor-stal beleid 

Afbeelding 6.3: mesttransport moet VI/el centraal geregeld worden. Boeren, die ergens een kavel 

krijgen toegewezen en er niet willen boUVll'en kunnen dit melden bij de 

gemeente. Mensen (of ontwikkelaars) die interesse hebben om zo'n 

kavel te kopen kunnen zich bij het meldpunt inschrijven. Bij koop 

verplicht men zich om te voldoen aan de voorwaarden die opgesteld 

zijn voor de bebouwing op en uiterlijk van de kavels. Niemand kan 

dan zeggen dat men vooraf niet op de hoogte was van de 

Afbeelding 6.4: varkens voorwaarden. 

De bedrijven op de vestigingslocatie zullen gezamenlijke 

voorzieningen gaan gebruiken. Deze voorzieningen hebben 

betrekking op onder andere mestverV11erking en afvalwater

behandeling. De bedrijven die de voorzieningen leveren, zijn dus 

gehuisvest op de vestigingslocatie voor intensieve veehouderij . 

De bedrijfswoningen komen aan 'sublinten' te staan. Evenwijdig aan 

Afbeelding 6.5: referentiebeeld de ontginningslinten lopen VlleQen die geschikt zijn om woningen langs 

inrichting te boUVll'en. Achter de woningen liggen de bossen. Deze bossen liggen 

op voldoende afstand (>500 meter) van de intensieve veehouderij en 

ondervinden daarom geen hinder van de bedrijven. Het bos heeft VI/el 

een functie voor het vestigingsgebied. Het vormt een buffer en 

daardoor is het gevaar op ziekte-overdracht naar andere bedrijven 

geV11eken. De bossen kunnen tot aan de woningen uitgebreid worden. 

De ruimte tussen de woningen en de stallen kan gebruikt worden om 

Afbeelding 6.6: varkensstallen (voeder)gewassen te verboUVll'en. 
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De totale ruimtebehoefte voor de intensieve veehouderij wordt 

geraamd op 150 hectare. In deze maat zijn de stallen met erf, maar 

ook de ruimte nodig voor collectieve voorzieningen meegenomen. 

6.2 Uitwerking delen ten zuiden van de Aa 

Het deel ten zuiden van de Aa wordt aan de hand van het 

toekomstbeeld verder uitgewerkt. Er worden niet alleen sferen 

weergegeven, ook de plaatsing van de elementen komt aan de orde. 

Er wordt in vier delen aangegeven hoe de gebieden er uit komen te 

zien. Vanaf het Aa-dal ten oosten van Erp wordt met de klok mee 

naar het Aa-dal ten westen van Erp toegewerkt. 

Deel 1 (afbeelding 6. 7 t/m 6.10) 

Beekdal van de Aa ten oosten van Erp 

De Aa is aangewezen als ecologische verbindingszone door de 

provincie Noord-Brabant. Het waterschap de Aa heeft een beeld over 

de inrichting van de oevers. Een strook van 20 meter breed op beide 

oevers moet gereserveerd worden voor de ecologische 

verbindingszone. Er komen daar plaatselijk drassige situaties voor, 

naast schrale vochtige graslandvegetaties. Afbeelding 6. 7: ligging deel 1 

In het toekomstbeeld worden deze gegevens meegenomen, ook is 

het belangrijk dat dit gebied een groen karakter krijgt. De grenzen van 

het gebied liggen 50 meter uit de oever, de ecologische verbinding 

kan dus breder worden aangelegd. Om de beek een groen uiterlijk te 

geven, wordt de loop van de Aa geaccentueerd met bomen en 

struikgewas. Hierdoor wordt vanuit het landschap duidelijk zichtbaar 

waar de beek stroomt. Met het plaatsen van bomen dient rekening 

gehouden te worden met een voldoende breed stroomprofiel, zodat 

de Aa ook bij hoog water de ruimte heeft. 

In het oostelijk deel van de studielocatie stroomt de Aa door een 

natuurkemgebied van de groene hoofdstructuur. Om hier meer vorm 

aan te geven krijgt de Aa op dit stuk, net als vroeger, weer meanders. 
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Groenblauwe zone ten oosten van Erp 

Dit gebied moet aansluiten op het beekdal. De groenblauvve zone 

wordt als verlengde van de ecologische verbindingszone aangelegd. 

Doordat de zone nu erg breed is, kan ze ook gebruikt worden voor de 

recreatie. Om het gebied toegankelijk te maken, wordt een 

recreatieve route aangelegd. Deze volgt de loop van de beek. Vanaf 

Erp richting het oosten volgt het pad eerst een steilrand, daarna gaat 

Afbeelding 6.9: wandelen door de het een stuk dwars door v,ieilanden. De eigenaren van deze v,ieilanden 

weilanden moeten aan natuurbeheer doen. Dit houdt in dat er later gemaaid 

moet worden en slechts in een korte periode mest uitgereden mag 

worden. Er zullen minder nitraten in het grondwater terecht komen en 

v,ieidevogels krijgen meer kans om ongestoord te broeden. Dit 
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betekent dat ook wandelaars zich aan bepaalde regels moeten 

houden, ze mogen bijvoorbeeld niet van de paden afwijken. 

Uiteindelijk komt de recreatieve route langs een stuk erg droge grond, 

waar de heide weer teruggebracht wordt. Vanuit daar kan het 

ontginningslint overgestoken worden om de weg te vervolgen in 

bosgebied 't Hurkske. Onderweg leidt het pad langs een 

picknickplaats en een uitkijkpost. Afbeelding 6.10: wonen aan het 

Het traject van de Aa dat weer meanders krijgt, valt in een water 

natuurkemgebied. Aan de rand wordt een vijftal experimentele 

woningen gebouwd, bedoeld voor de echte natuurliefhebber. Deze 

woningen zijn gebouwd op palen en uitstekend geschikt als 

'observatiepost' van diverse diersoorten. 

Oostelijke beekdalweg 

Aan de weg die de loop van de beek volgt, wordt het wonen aan een 

plaetse hersteld. Door bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing van de 

intensieve veehouders komt ruimte vrij om woningen te realiseren. 

De woningen worden gebouwd op plekken waar al een groepje 

woningen staat, zodat de plaetse vervolmaakt kan worden. Aan een 

plaetse staan ongeveer acht woningen, waarvan steeds zo'n drie Afbeelding 6. 11: verkaveling 

woningen bestaand zijn. plaetse 

De woningen moeten bij de stijl van de langgevelboerderijen passen. 

Het kan één woning worden, maar er kunnen bijvoorbeeld ook drie 

woningen in een rij geplaatst worden. Zij vormen samen de contouren 

van een langgevelboerderij. De plaetsen worden gesitueerd in het 

groen, door boombeplanting op en om de plaetse ontstaan groene 

enclaves. Langs de weg die de plaetsen verbindt staan hier en daar 

bomen. Zo wordt de weg een groene ketting met af en toe een parel. 

Landleven 

In dit gebied tussen de beekdalweg en het ontginningslint ligt het 

accent op het land. Hier zit een aantal rundveehouders en er is wat 

land- en tuinbouw. 

De landafscheidingen worden door houtwallen vormgegeven. 
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Deel 2 (zie afbeelding 6.12 t/m 6.16) 

Ontginningslint 

Het ontginningslint tussen Erp en Gemert 'M:>rdt begeleid door 

laanbeplanting. Ter plekke waar 't Hurkske langs de weg loopt, 

'Mlrden 'Mlningen in het bos gebouwd. De 'M:>ningen staan langs het 

lint, maar deels verscholen in het bos. Hier is geen sprake van een 

huis met een tuin, maar van een huis met een landschap. De 

'Mlningen staan minstens 100 meter van elkaar af, er is ruimte voor 

Afbeelding 6.12: ligging deel 2 10 'Mlningen langs het lint in het bos. Om de 'M:>ningen te kunnen 
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Landgoederen 

Tussen de twee ontginningslinten ligt een gebied met als belangrijkste 

element het bos 't Hurkske. Het bos heeft een grillige vorm en is 

aangeplant op een vroeger heideveld. Rondom het bos stromen veel 

waterloopjes. De grenzen van het bos en de waterlopen vormen een 

soort kamers. De kamers zijn een aangrijpingspunt om in deze zone 

nieuwe landgoederen een plek te geven. De landgoederen IN'Orden 

dan op een natuurlijke manier begrensd. Landgoederen ontstaan Afbeek:Jing 6.14: boswonen 

doordat nieuwe eigenaren overtollige landbouwgrond opkopen en 

omvormen tot landgoed. In ruil voor het voorrecht zich te mogen 

vestigen in het buitengebied verplichten landgoedeigenaren zich er 

toe nieuw bos aan te planten. De minimale omvang van de bebossing 

is vijf hectare per landgoed. Er mag een gebouw met 2 à 3 

1NOOneenheden IN'Orden gerealiseerd. Ook moet een deel van het 

landgoed vrij toegankelijk zijn. Het bos blijft z'n publieke functie 

behouden, dus zullen landgoedeigenaren er voor moeten zorgen dat Afbeek:Jing 6.15: grondgebonden 

een goede entree tot het bosgebied gewaarborgd blijft. Rond het bos veehouderij 

zullen negen landgoederen komen. Ze zijn gemiddeld 9 hectare groot 

en 80% per landgoed is opengesteld voor publiek. Het openbare deel 

van het landgoed is voor een deel beplant met bos. Door aanplant 

van bomen IN'Ordt het gekapte deel langs het ontginningslint 

gecompenseerd. Dit bos kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een Afbeek:Jing 6.16: landgoed 

boomgaard aangelegd IN'Orden, mits het openbaar gebied is. 

De zone langs het ontginningslint van Erp naar het zuiden is ruimte 

gereserveerd voor rundveehouders. De rundveehouders \N'Onen 

veelal aan het lint. Ze gebruiken de extra grond die door de 

verhuizing van de intensieve veehouderijen is vrijgekomen om hun 

koeien buiten te kunnen laten lopen. Er staan natuurlijk nog wel 

koeienstallen, maar het uiteindelijke aantal stallen zal afnemen door 

het verdwijnen van de varkensstallen. 

Zuidelijk ontginningslint 

Langs het ontginningslint dat Erp en Boerdonk met elkaar verbindt, 

IN'Ordt de laanbeplanting versterkt. Op plaatsen waar de 
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bedrijfsbebouwing van de intensieve veehouderij verdwijnt kan weer 

het woning-voor-stal beleid worden toegepast. Het lint heeft in de 

huidige situatie een bepaalde openheid, dit moet door de woningbouw 

niet verdwijnen. Teveel woningen bouwen langs het lint kan visueel 

leiden tot een wand, het contact met het landschap verdwijnt dan. 

Door een goede open-dicht verhouding wordt dit voorkomen. 

Deel 3 (zie afbeelding 6. 17 t/m 6. 18) 

Jonge ontginning 

In dit, relatief open, gebied liggen een tweetal gehuchten liggen. Er is 

hier genoeg ruimte om een nieuw gehucht te realiseren. Rondom een 

knooppunt van vvegen kan dit nieuwe dorp gebouwd worden. Deze 

locatie kan eventueel aangewezen worden als een plek waar het 

woning-voor-stal beleid mogelijk is. Juist omdat hier nog niets staat 

ligt er een kans om een nieuw woonconcept toe te voegen in het 

Afbeelding 6.17: ligging deel 3 landelijk gebied. De blokverkaveling van de jonge ontginning is 

aanleiding voor de verkaveling van het dorp. Het dorp ligt als een 

vesting in zijn omgeving. Het is bijna een kasteel met een gracht er 

omheen. Een waterloop doet dienst als 'gracht'. Van binnen is het 

dorp, dat plaats biedt aan 30-40 woningen, erg groen. 

De infrastructuur in dit gebied wordt terug gebracht tot de meest 

noodzakelijke vvegen. Waar de verkeersdrukte het toelaat, worden 

verharde vvegen weer als zandvveg uitgevoerd. Recreatieve routes 

kunnen hun vveg vinden over deze zandvvegen. 

De waterlopen worden iets aangezet, daar ontstaat weer natuur. Om 

een ecologische verbinding te creëren tussen het bosgebied ten 

zuiden van de Zuid-Willemsvaart en het Hurkske wordt een stapsteen 

in de vonn van een bosgebiedje aangelegd. Vogels, insecten en 

zaden zullen van het ene bos naar het andere en omgekeerd kunnen 

gaan. De ecologische waarde van deze bossen wordt hiennee 

verhoogd. 

Op den duur zal de intensieve veehouderij uit dit gebied moeten 

verhuizen naar het gebied ten noordoosten van Erp. De 

melkveehouders in dit gebied zullen aangespoord worden om hun 
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vee meer buiten te laten lopen. Door middel van subsidieregelingen 

kan dat gerealiseerd VI/Orden. Binnen dit gebied hebben ook 

ambachtelijke beroepen een goede omgeving om zich te vestigen. 

Afbeelding 6. 18: uitwer1<ing deel 3 

Deel 4 (zie afbeelding 6.19 t/m 6.21) 

Westelijke beekdalweg 

De weg langs de beek richting Keldonk V110rdt ingericht volgens 

hetzelfde principe als de weg ten oosten van Erp. Omdat het dorp 

Keldonk al aan de weg ligt is er minder ruimte over om plaetsen te 

realiseren. Waarschijnlijk is het één of twee keer mogelijk. Bij het 

bepalen van locaties voor de plaetsen moet rekening VI/Orden 

gehouden met de bolle akkers aan de rand van Erp. Deze mogen niet 

aangetast VI/Orden. 
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Groenblauwe zone ten westen van Erp 

De zone langs de beek richting Keldonk wordt ingericht als verlenging 

van de ecologische verbindingszone langs de Aa. De verbreding van 

de zone heeft tot doel om naast een ecologische functie ook een 

recreatieve functie te bieden. Dit principe wordt ook gevolgd bij de 

groenblauwe zone ten oosten van Erp. In de groenblauwe zone wordt 

Afbeelding 6.21: natuurbeheer natuurbeheer gestimuleerd, Het moet mogelijk zijn om hier te 

wandelen, dus worden recreatieve routes aangelegd. 

Beekdal ten westen van Erp 

De Aa doet dienst als ecologische verbindingszone en wordt voor 

deze functie ingericht. Voor het meest westelijke deel van de 
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omgeving van de Aa is een ontwerp gemaakt door het waterschap de 

Aa. Dit ontwerp is overgenomen in de uitwerking. Om de Aa vanuit 

het landschap zichtbaar te maken, worden langs de beek bomen 

geplant. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In hoeverre zijn de problemen op het landelijk gebied, wat betreft de 

woonuitbreidingen en de intensieve veehouderij nu opgelost? 

De uitwerkingen van het toekomstbeeld geven een divers beeld van 

het landelijk gebied in de toekomst. Er zijn verschillende gebieden te 

onderscheiden die elk hun eigen karakteristieken hebben er is variatie 

in het landschap. Het probleem dat het landschap door de 

uitbreidingswijken aan de kernen zijn identiteit verliest is opgelost. De 

woonuitbreidingen zijn in het toekomstbeeld dan ook in het landschap 

gedacht in plaats van aan de kern vast. 

Dit is allemaal mogelijk door de verhuizing van de intensieve 

veehouderij. Deze sector ligt nu niet meer verweven met de overige 

functies in het landelijk gebied en kan uitbreiden. 

Een goede voorlichting en uitleg aan boeren over de vestigingslocatie 

is noodzakelijk. Met de verhuizing van de intensieve veehouderij 

staat of valt namelijk het toekomstbeeld. Boeren willen graag verder 

kunnen in hun bedrijf en zullen daar veel voor over hebben. Als zij de 

voordelen zien van verhuizen, doen ze mee. 

Ook de natuurorganisaties moeten overtuigd worden van het slagen 

van de plannen die het toekomstbeeld voor ogen heeft. Vooral de 

combinatie van rood en groen zal discussie opleveren. Toch wordt 

ook veel puur aan natuurontwikkeling gedaan in de toekomst. Zeker 

als de intensieve veehouderij een eigen locatie heeft, kan de natuur 

zich optimaal ontwikkelen. 

Als de boeren en natuurorganisaties meedoen dan zal het niet 

moeilijk zijn om de voorgestelde woningen te bouwen. De gemeente 

Veghel is al op zoek naar woonuitbreidingen buiten de kern. Ook 

vanuit de markt zal genoeg belangstelling zijn om de woningen te 

bouwen en betrekken. 
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Het aantal extra woningen dat in het stuk ten zuiden van de Aa kan 

worden gebouwd is ongeveer 115. De gemeente Veghel mag dit jaar 

160 woningen bouwen. Dit aantal geldt voor de gehele gemeente. Het 

deel van de studielocatie waar de nieuwe woningen geteld zijn is 25 

procent van het oppervlak landelijk gebied binnen de gehele 

gemeente. Als er doorgerekend wordt zullen er rond de 450 woningen 

op het landelijk gebied in de hele gemeente gebouwd kunnen worden. 

De gemeente kan dus een aantal jaar vooruit met het 

woningbouwprogramma door te bouwen in het landelijk gebied. 

Het landschapsbeeld zal veranderen ten opzichte van nu. Het 

landschap zal niet meer overal overheerst worden door de stallen van 

de intensieve veehouderij. De historische karakteristieken krijgen 

nieuw leven ingeblazen door onder andere de nieuwe plaetsen. Ook 

zal de ontwikkeling van woningbouw niet storend zijn voor het 

landschapsbeeld. Als de stallen grotendeels verdwijnen is er ruimte 

voor woningen. Daarnaast wordt in de studielocatie veel aan 

natuurontwikkeling gedaan, zodat groen het rode compenseert. 

Werken met gebiedsgericht beleid is positief omdat met marktpartijen 

wordt samengewerkt. De ontwerpende kant is iets moeilijker. De 

huidige gebieden onderscheiden gaat goed, de karakteristieken en 

problemen komen op tafel. Voor het ontwikkelen van het 

toekomstbeeld ligt het complexer. Moet je per gebied ontwerpen of de 

hele studielocatie onder handen nemen? Er is sprake van een 

wisselwerking, het ontwerpen kan niet per afzonderlijk gebied, omdat 

je altijd rekening dient te houden met de omgeving. Toch zijn er in het 

ontwerp weer gebieden te onderscheiden, waar gedetailleerder aan 

ontworpen kan worden. 

Als alle partijen zich flexibel opstellen zal dit toekomstbeeld zeker 

lonen voor de stad, de natuur en de boer. 
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