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Linten aan de Dommel 
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in 
het Middengebied van de Regio Eindhoven 

Tussen Eindhoven en Helmond ligt het zoge
noemde Middengebied. In dit Middengebied ligt 
een groengebied dat samen met het Dommeldal 
de grote natuurgebieden ten noorden en ten zui
den van de twee steden met elkaar verbindt. 
Dwars door deze groengebieden lopen een re
gionale autosnelweg, een spoorlijn en het 
Eindhovensch Kanaal. Daarnaast liggen er nog 
enkele dorpen en bevinden zich verspreid over 
het gebied enkele clusters met agrarische bebou

wing. 
Dit gebied is nu een landelijk buitengebied met 
landschappelijke waarden. Maar door stedelijke 
ontwikkelingen beginnen de stadsranden van 
Eindhoven en Helmond naar elkaar te groeien. 
Ook de kleinere tussenliggende kernen beginnen 
langzaam uit te dijen. Er is een dreiging dàt de 
kernen uiteindelijk ongecontroleerd aan elkaar 
vast zullen groeien en het Middengebied een 
grote verstedelijkte zone wordt. Door het maken 
van een visie voor het Middengebied moeten de 
waarden van het gebied voor de toekomst ge
waarborgd blijven en een duurzame oplossing 
gegeven worden voor de verdere ontwikkeling. 
Duurzame stedebouw is een term die op vele ver
schillende manieren gebruikt wordt in de heden
daagse stedebouw. De term heeft geen eendui
dige betekenis en leidt daardoor tot onduide
lijkheid over de inhoud en toepasbaarheid. Een 
literatuuronderzoek naar duurzame stedebouw 

moet hierover inzicht verschaffen. Aan de hand 
van de principes van duurzame stedebouw wor
den richtlijnen opgesteld voor de toepassing van 
duurzame stedebouw in het ontwerpproces. De 
resultaten van het literatuuronderzoek moeten 
bijdragen aan de bewustwording van het belang 
van duurzaamheid binnen de stedebouw. 
Aan de hand van de visie voor het Middengebied 
en de richtlijnen voor duurzame stedebouw is een 
stedebouwkundig ontwerp gemaakt voor een toe
komstige verstedelijkingsopgave binnen het 
Middengebied. Dit stedebouwkundig ontwerp 
dient als voorbeeld hoe de principes van duur
zame stedebouw toegepast kunnen worden ge

durende het planvormingsproces. 

Duurzame stedebouw 
Bouwen vormt een aanslag op het milieu. Om 
deze belasting te minimaliseren is het van be
lang dat er goed wordt nagedacht over de conse
quenties van bepaalde ingrepen. Negatieve ge
volgen mogen niet afgewenteld worden, maar 
hiervoor moet naar oplossingen worden gezocht. 
De principes van duurzame stedebouw staan voor 
een manier van ontwerpen waarbij men zich meer 
betrokken voelt bij de bestaande omgeving met 
alle daarin aanwezige ecosystemen en zich hier
door wil laten inspireren. Duurzame stedebouw 
tracht ontwikkelingen zo vorm te geven dat er 
niet alleen een zo laag mogelijke milieubelasting 
plaatsvindt, maar zelfs een meerwaarde ge
creêerd wordt voor het milieu. 
Bij duurzame stedebouw gaat het dus niet alleen 
om het waarborgen van een lange functionele 
levensduur, maar vooral om het ontwerpen in 
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harmonie met de omgeving met een zo laag mo
gelijke belasting op de bestaande ecosystemen. 
Zowel het proces als het resultaat moeten duur
zaam zijn. Een bouwwerk met een korte levens
duur, dat de bestaande omgeving nauwelijks aan
tast en waarvan het materiaal herbruikbaar is, 
kan net zo duurzaam zijn als een bouwerk met 
een lange technische levensduur dat niet her
gebruikt kan worden. Duurzame stedebouw is een 
bepaalde mentaliteit binnen de hedendaagse ste
debouw die steeds meer gehoor krijgt. 

De richtlijnen voor het ontwerpen van een duur
zaam stedebouwkundig plan, die naar aanleiding 
van het literatuuronderzoek naar voren zijn ge
komen, zijn in het kort: 

• De vormgeving, geïnspireerd door de 
principes van duurzame stedebouw, 
moet gevarieerd zijn en dient goed geïn
tegreerd te worden in de bestaande struc
tuur; 

• Het studiegebied moet geïnventariseerd 
worden op aanwezige waardevolle ele
menten, welke zoveel mogelijk gehand
haafd moeten worden en een plaats krij
gen binnen het ontwerp; 

• De waterhuishouding in het plangebied 
mag niet negatief beïnvloed worden. Re
genwater moet zo lang mogelijk worden 
vastgehouden in het gebied en de afvoer 
van schoonregenwater naar de riolering 
moet beperkt worden. Daarnaast moet 
het onnodig verbruik van schoon drink
water verminderd worden; 



• Waar dit mogelijk is, moet zoveel moge
lijk gebruik gemaakt worden van schone 
energie, zoals zonne-energie , wind
energie en collectieve warmtelevering; 

• Met behulp van compactere stedelijke 
weefsels met een rijke mix aan functies 
en een goed georganiseerd openbaar 
vervoerssysteem en fietsnetwerk moet 
het gebruik van de auto zoveel mogelijk 
worden teruggedrongen; 

• Bij het bouwproces moeten duurzame en 
herbruikbare materialen toegepast wor
den die zo weinig mogelijk beslag leg
gen op eindige energiebronnen en de 
aanwezige ecosystemen zo min moge
lijk belasten; 

• Om de afvalproductie te verminderen, 
moet bij bouwprojecten zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt worden van her
bruikbare materialen. Huishoudens moet 
de mogelijkheid geboden worden om af
val te scheiden, waardor materialen 
gerecycled en hergebruikt kunnen wor
den; 

• Woongebieden moeten aangepast wor
den op de vraag vanuit de bewoners, 
waardoor de (ver)nieuw(d)e woonmilieus 
beter aansluiten bij de wens van de be
woners. 

Het toepassen van deze richtlijnen in een stede
bouwkundig ontwerp is een goede stap op weg 
naar een duurzame stedebouw. Bij elke stede
bouwkundige opgave moet opnieuw gekeken 
worden wat de prioriteiten zijn . Zo zal elke op-

gave z'n eigen thema kennen. De uiteindelijke 
bedoeling is dat alle stedebouwkundige plannen 
die gemaakt worden gebaseerd zijn op de princi
pes van duurzame stedebouw. Deze principes 
moeten inspireren tot creatieve ideeên en oplos
singen voor hedendaagse en toekomstige 
ontwerpproblemen. 

Analyse van het Middengebied 
In de analyse van het Middengebied is aan
dacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis 
van het stedelijk landschap en de morfologie 
van het gebied. Het reliêf, de bodem, het 
watersysteem, het landschap en de cultuurhis
torische elementen zijn geanalyseerd op basis 
van verschillende kaarten en rapporten. Er is 
een inventarisatie gemaakt van relevante 
beleidskaders van nationaal tot lokaal niveau. 
Tot slot worden enkele kerncijfers genoemd en 
wordt er een beeld geschetst van de huidige 
dynamiek in het Middengebied. 

Visie Middengebied Eindhoven - Helmond 
De visie voor het Middengebied geeft richting aan 
de manier waarop het Middengebied zich moet 
gaan ontwikkelen. 

Eindhoven en Helmond liggen beide ingeklemd 
tussen gebieden van landschappelijke waarde. 
Hierdoor staat met name het gebied tussen de 
twee steden onder druk. Het Middengebied moet 
als buffer gaan dienen tussen deze steden. Het 
gebied moet opgenomen worden in de groene 
en ecologische hoofdstructuur van de provincie. 
Dit moet voorkomen dat de twee steden verder 
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naar elkaar toe groeien. 
Om dit te bereiken moet de identiteit van het 
Middengebied behouden bl ijven en versterkt 
worden. Ook het recreatieve karakter van het 
gebied moet verder uitgewerkt en versterkt wor
den. Hierdoor wordt de ecologische, landschap
pelijke en recreatieve waarde van het gebied 
hoger en zal het een tegengewicht vormen tegen 
de verstedelijkingsdruk vanuit de steden. 
Recreatieve en stedelijke uitbreidingen moeten 
zorgen voor het vergroten van draagvlak voor 
onderhoud en beheer van deze groenzones. 
Nieuwe ontwikkelingen in het Middengebied, zo
als recreatieve of stedelijke uitbreidingen, mo
gen alleen plaatsvinden als ze een verrijking vor
men voor het gebied, waardoor het karakter van 
het Middengebied en het Dommeldal wordt ver
sterkt en de belevingswaarde verhoogd. 

Samengevat houdt de visie in dat: 
• Eindhoven en Helmond twee aparte steden 

blijven, elk met een eigen karakter en identi
teit; 

• Het Middengebied een duidelijke eigen iden
titeit krijgt als natuurlijk en landschappelijk 
recreatiegebied voor Eindhoven en Helmond; 

• Recreatieve en stedelijke uitbreidingen alleen 
plaats mogen vinden binnen het Midden
gebied om het karakter van het Middengebied 
en het Dommeldal te versterken en de 
belevingswaarde te verhogen; 

• Recreatieve en stedelijke uitbreidingen duur
zaam moeten worden vormgegeven, ontwik
keld, gerealiseerd en beheerd. 
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Stedebouwkundig plan Nuenen-West 
Het gebied ten westen van Nuenen is aan de 
hand van de analyse en visie naar voren geko
men als geschikte locatie voor een toekomstige 
verstedelijkingsopgave binnen het Midden
gebied. 
Het Dommeldal maakt deel uit van de ecologi
sche hoofdstructuur in Brabant. Om deze struc
tuur te versterken moet het agrarisch gebied 
rondom de Dommel veranderd worden in natuur
gebied. 
Voor de ontwikkeling en versterking van de 
eigen identiteit van het Middengebied is het 
belangrijk dat deze zone naast natuur
ontwikkeling ook een extensieve recreatieve 
functie krijgt. Het realiseren van deze functies 
moet gefinancierd worden. De ontwikkeling van 
een nieuw woongebied zou de ontwikkeling van 
het natuurgebied met extensieve recreatie mo
gelijk moeten maken volgens het rood-voor
groen principe. De Dommelzone en de nieuwe 
wijk versterken elkaar in hun ontwikkeling. De 
wijk wordt duurzame ontwikkeld voor de op
vang van regionale woonbehoeften. Om het 
specifieke karakter van dit gebied zo min mo
gelijk aan te tasten en de ecologische waarde 
te behouden, zal de wijk in een lage dichtheid 
gerealiseerd worden. 

De twee hoofddoelen voor het gebied zijn het 
ontwerpen van een stedebouwkundig plan voor 
een toekomstige verstedelijkingsopgave en 
natuurontwikkeling. Na een analyse van het plan
gebied zijn de ontwerpprincipes geformuleerd die 
het concept vormen voor dit stedebouwkundig 

plan voor Nuenen-West. Deze ontwerpprincipes 
zijn; 

• Het gebruiken van kenmerkende struc
turen, patronen en elementen in het land
schap om het ontwerp een specifieke 
identiteit verlenen 

• Het aanbrengen van een ecologisch net
werk dat aansluit op de nationale ecolo
gische hoofdstructuur. 

• Het watersysteem zodanig vormgeven 
dat het verdroging tegengaat en 
bergingsruimte biedt bij overschotten. 
Hierbij wordt de afvoer van regenwater 
losgekoppeld van het rioleringssysteem 
om het evenwicht van de aan- en afvoer 
van water op de locatie te behouden. 

• Het verminderen van huishoudelijk afval
water en een lager verbruik van schoon 
water door het recyclen van afvalwater 
met behulp van grijswatersystemen en 
afvalwater-zuiveringsstations gebaseerd 
op helofytenfilters. 

Naar aanleiding van deze ontwerpprincipes is een 
structuurplan opgesteld. De stedebouwkundige 
structuur wordt vormgegeven in een lintstructuur, 
die refereert aan de karakteristieke plaatselijke 
structuren. De bestaande structuren en bebou
wing worden grotendeels behouden. In het cen
trum van de wijk wordt de bestaande lintstructuur 
verdicht en komen bebouwingsclusters aan de 
linten. Deze clusters vormen als het ware een 
verdichting van de lintbebouwing. 
Voor het centrum van het plangebied is een 
wijkplan ontwikkeld waarin de bovengenoemde 
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ontwerpprincipes en de principes voor duur
zame stedebouw verwerkt zijn. Deze duurzame 
wijk Opwetten bestaat uit verschillende clus
ters, die allemaal kleine buurtgemeenschappen 
vormen. In de clusters zullen de bewoners
groepen zeer gevarieerd zijn, om integratie 
tussen verschillende groepen te bevorderen. 
De woningtypen zullen een gevarieerde samen
stelling hebben, de verhoudingen van deze 
samenstelling zijn afhankelijk van de woon
wensen en maatschappelijke eisen in de toe
komst. Voor één van de woonclusters binnen 
dit wijkplan is een ontwerp gemaakt dat dient 
als voorbeeld van de mogelijke uitwerkingen 
van de clusters. 
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Aanleiding opdracht/motivatie 
Het thema dat de rode draad vormt in mijn 
afstudeerproject is duurzame stedebouw. Duur
zame stedebouw is een veelgebruikte term te
gem,voordig. Maar wat betekent het precies, wat 
houdt het in? Ik wil meer inzicht verkrijgen over 
de inhoud en betekenis van het begrip duurzame 
stedebouw. Hierbij wil ik antwoorden vinden op 
de verschillende vragen; 

• Wat is duurzame stedebouw en waarom 
wordt het zo belangrijk gevonden? 

• Op welke aspecten binnen de stedebouw 
hebben deze duurzame ontwikkelingen 
invloed? 

• Op welke manier kan duurzame stede
bouw in plannen en visies toegepast wor
den? 

Hiermee wil ik bijdragen aan de bewustwording 
van het belang van duurzaamheid binnen de ste
debouw. 

Als studiegebied heb ik gekozen voor het gebied 
tussen Eindhoven en Helmond, het zogenoemde 
Middengebied, vanwege de veelheid aan func
ties in het gebied. Tussen Eindhoven en Helmond 
ligt een groengebied dat samen met het Dommel
dal de grote natuurgebieden ten noorden en ten 
zuiden van de twee steden met elkaar verbindt. 
Dwars door deze groengebieden lopen een re
gionale autosnelweg , een spoorlijn en het 
Eindhovensch Kanaal. Daarnaast liggen er nog 
enkele dorpen en bevinden zich verspreid over 
het gebied enkele clusters met agrarische bebou
wing. Dit Middengebied dreigt geleidelijk aan 
helemaal dicht gebouwd te worden, naarmate 

Eindhoven en Helmond steeds meer naar elkaar 
toe beginnen uit te breiden. 
Ik wil uitzoeken welke plannen en visies er al ge
maakt zijn en welke ontwikkelingsmogelijkheden 
er zijn voor het gebied. Naar aanleiding hiervan 
wil ik een eigen visie opstellen voor dit gebied. 
Deze visie wil ik verder uitwerken om zo de prin
cipes van duurzame stedebouw toe te passen in 
een ontwerp. 

Probleemstelling 
Aangezien het onderwerp van dit afstudeer
verslag zo breed is een tweeledige probleemstel
ling opgesteld. 

Probleemstelling 1: 
Duurzame stedebouw is een term die op vele ver
schillende manieren gebruikt wordt in de heden
daagse stedebouw. De term heeft geen eendui
dige betekenis en leidt daardoor tot onduidelijk
heid over de inhoud en toepasbaarheid . 
Probleemstelling 2: 
Voor het nu nog open gebied tussen Eindhoven 
en Helmond bestaat de reêle bedreiging dat het 
dichtgebouwd zal worden ten gevolge van onge
controleerde stadsuitbreidingen, zonder dat re
kening gehouden wordt met de historische, cul
turele en ecologische waarden van het gebied. 
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Doelstelling 
Vanwege de brede opzet van dit afstudeerproject 
is de doelstelling opgedeeld in drie verschillende 
doelstellingen. 

Doelstelling 1: 
De eerste doelstelling is het maken van een dui
delijke beschrijving van de inhoud en betekenis 
van duurzame stedebouw door middel van een 
literatuuronderzoek. Deze beschrijving moet het 
bewustzijn van de principes van duurzame ste
debouw binnen de hedendaagse stedebouw ver
groten en de toepassing ervan stimuleren. Dui
delijk moet worden waar duurzame stedebouw 
betrekking op heeft, waar het toe dient en hoe 
het gebruikt kan worden in de huidige stedebouw. 
Doelstelling 2: 
De tweede doelstelling is het maken van een vi
sie voor het Middengebied. De visie moet de 
waarde van het gebied voor de toekomst waar
borgen en een duurzame oplossing geven voor 
de verdere ontwikkeling. 
Doelstell ing 3: 
De derde doelstelling is het maken van een ste
debouwkundig ontwerp voor een toekomstige 
verstedelijkingsopgave binnen het Middengebied 
aan de hand van de voorgaande visie en de richt
lijnen voor duurzame stedebouw, om als voor
beeld kunnen dienen hoe duurzame stedebouw 
toegepast kan worden gedurende het plan 
vorm i ngsproces. 
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Opbouw verslag 
Allereerst worden de resultaten van de literatuur
studie over duurzame stedebouw besproken wor
den. Daarna komt de analyse van het Midden
gebied aan bod en de hieruit resulterende visie. 
Vervolgens wordt een beeld gegeven van het 
plangebied Nuenen-West, dat als locatie is ge
kozen voor een toekomstige regionale verste
del ijkingsopgave. Hierna worden de ontwerp
principes met betrekking tot duurzaamheid be
schreven. De toepassing hiervan komt naar vo
ren in de beschrijving van het structuurplan. Een 
gedeelte van dit structuurplan is uitgewerkt in een 
wijkplan. Daarna wordt er een gedetailleerd voor
beeld gegeven van een mogelijke uitwerking van 
een buurtblok, in dit plan cluster genoemd. Uit
eindelijk zullen de conclusies die naar aanleiding 
van dit afstudeerproject naar voren zijn gekomen 
besproken worden. 

Aanpak 
Ik ben mijn afstudeerproject begonnen met een 
literatuurstudie over duurzame stedebouw. Daar
naast heb ik voor het Middengebied tussen Eind
hoven en Helmond een analyse uitgevoerd, door 
middel van een literatuuronderzoek en een 
gebiedsverkenning. Dit heeft geresulteerd in een 
visie voor de toekomstige ontwikkel ing van het 
gebied. 
Daarna ben ik op zoek gegaan naar de meest 
geschikte locatie voor een toekomstige regionale 
verstedelijkingsopgave. Naar aanleiding van de 
analyse en visie is het gebied ten westen van 

Nuenen hiervoor in aanmerking gekomen. Ver
volgens heb ik de ontwerpprincipes opgesteld die 
het stedebouwkundig concept vormde voor het 
gebied . Naar aanleiding van deze ontwerp
principes is een structuurplan ontworpen voor het 
plangebied. Voor een deel van het plangebied 
ter plaatse van Opwetten is het structuurplan uit
gewerkt in een wijkplan . Binnen dit wijkplan is 
voor een van de woonclusters een ontwerp ge
maakt dat dient als voorbeeld van de mogelijke 
uitwerkingen van de clusters. 

Het uiteindelijke ontwerp is geen kant en klaar 
stedebouwkundig plan , maar een principe
uitwerking van het stedebouwkundige concept 
voor de toekomstige verstedelijking van dit spe
cifieke gebied. Het ontwerp geeft een mogelijke 
oplossingsrichting. De werkelijke realisatie van 
dit ontwerp moet dan door middel van samen
werking en overleg tussen de diverse betrokken 
partijen, waaronder stedebouwkundigen, architec
ten en toekomstige bewoners, tot stand komen. 
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Duurzame stedebouw 

1.1 Inleiding 
Duurzame stedebouw is een term die voor veel 
onduidelijkheid zorgt. De term zou volgens ve
len te pas en te onpas gebruikt worden. Wat be
tekent het begrip duurzame stedebouw nu eigen
lijk? Waar komt het vandaan en wat moeten we 
ermee? Op deze vragen probeer ik antwoord te 
vinden. Ik wil duidelijkheid te krijgen over het 
belang van duurzame stedebouw en op welke 
manier de principes van duurzame stedebouw 
toegepast kunnen worden in het ontwerpproces. 
Dit heb ik gedaan door middel van een literatuur
onderzoek. Aan de hand hiervan heb ik richtlij
nen vastgesteld die ik van belang acht en wil toe
passen bij mijn verdere ontwerpopgave. 

In dit hoofdstuk zullen eerst de historische ach
tergronden die geleid hebben tot de ontwikkeling 
van duurzame stedebouw aan bod komen . 
Daarna zal de betekenis van duurzaam en duur
zame stedebouw worden toegelicht. Hierop zal 
een toelichting volgen van het belang van duur
zame stedebouw en hoe het langzaam zijn weg 
vindt binnen de hedendaagse beleidsvorming. 
Tenslotte wordt de toepassing besproken, waarin 
een aantal richtlijnenvoor duurzame stedebouw 
worden geformuleerd. 

1.2 Historische achtergronden 
Na 1850 kwam de industrialisatie op gang in Ne
derland en groeiden de steden in een hoog tempo. 
De industrialisatie bracht naast economische 
voorspoed ook negatieve gevolgen met zich mee, 
zoals luchtverontreiniging. De eerste elektriciteits
centrales maakten gebruik van met kolen ge-

stookte stoommachines. Later werden de kolen 
vervangen door petroleum, olie en aardgas. 
Halverwege de 19d0 eeuw begon men zich zor
gen te maken over de hygiêne in de steden. Er 
werd meer aandacht besteed aan de aanleg van 
riolering, drinkwatervoorzieningen, het verzame
len van huisvuil, de controle op slachthuizen, de 
aanleg en het onderhoud van wegen, voorzie
ningen van openbaar groen, het begraven van 
doden en de hygiênische toestand van de wonin
gen. Uiteindelijk heeft deze hygiênische bewe
ging in Nederland in 1901 geleid tot de Woning
wet; de wettelijke grondslag voor de overheids
zorg inzake woningbouw, volkshuisvesting en 
stadsaanleg- en uitbreiding. Als reactie op de 
vervuilde steden kwam Ebenezer Howard in En
geland begin twintigste eeuw met het tuinstad
concept, waarin hij een synthese tot stand wilde 
brengen tussen de voordelen van het stedelijk 
leven en het gezonde klimaat van nederzettin
gen op het platteland. 
De komst van de auto en het alsmaar toene
mende autogebruik in de 20st0 eeuw bracht een 
hoop luchtverontreiniging en geluidsoverlast met 
zich mee. Daarnaast werden er steeds meer elek
trische apparaten ontwikkeld, waardoor de vraag 
naar energie bleef stijgen. 
Halverwege de tweede helft van de 20st0 eeuw 
ontstond naar aanleiding van het rapport "Club 
van Rome" (1972) het bewustzijn dat de ener
giebronnen die gebruikt werden om elektriciteit 
op te wekken eindig waren . Rond die tijd begon 
men gebruik te maken van kernenergie om elek
triciteit op te wekken. Deze 'oneindige' energie
bron bracht nieuwe problemen met zich mee zo-
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als veiligheid en de opslag van het radioactieve 
afval. Uit bezorgdheid over de eventuele nega
tieve gevolgen van het gebruik van kernenergie 
en de uitputting van de eindige energiebronnen 
is men onderzoek gaan doen naar het gebruik 
van schone, veilige en oneindige energiebron
nen, zoals zonne-energie, windenergie, water
kracht, energie uit aardwarmte of de getijden. 

'Sustainable development' (duurzame ontwikke
ling) is een begrip dat is ontstaan op de "Stock
holm lntergovernmental Conference on the 
Human Environment'' in 1972. De term verscheen 
in de "World Conservation Strategy" in 1980, een 
document dat een milieuvriendelijk programma 
propageerde, en in een publicatie over de "World 
Commission on Environment and Development" 
in 1987, ook wel het Brundtlandrapportgenoemd. 
In 1992 kwamen vertegen1M:>ordigers van 176 lan
den samen in Rio de Janeiro voor de eerste 
"World Environmental Summit" (Wereld Milieu 
Top). Op deze top werd de term 'sustainable' 
opgepikt door de media en verspreid over de 
wereld. De intentie van die top was het verder 
uitwerken van de aanbevelingen uit het 
Brundtland rapport, door het maken van interna
tionale overeenkomsten over biodiversiteit, 
klimaatveranderingen en bosbeheer. Men kwam 
tot een wereldwijd actieplan voor de 21 st0 eeuw, 
Agenda 21. Hierin werd de taak voor de volgende 
eeuw vastgelegd. Hoewel Agenda 21 geen offi
cieel verdrag is, zijn veel doelstellingen uit het 
rapport opgenomen in het ontwikkelingsbeleid op 
verschillende schaalniveaus, van Europees tot 
lokaal niveau. 



1.3 Wat betekent 'duurzaam' in de term 
'duurzame stedebouw'? 
De voorloper van de term 'duurzame stedebouw' 
is 'duurzame ontwikkeling' . Het gebruik van de 
Nederlandse term duurzame ontwikkeling stamt 
af van de Engelse term 'sustainable development' 
die voor het eerst gebruikt werd in het 
Bruntlandrapport. De Brundtlanddefinitie van 
'sustainable development' is een van de meest 
geciteerde; 
"Sustainable development is development that 
meets the needs of the present without compro
mising the ability of future generations to meet 
their own needs". 
Duurzame ontwikkelingen zijn dus volgens de 
Brundtlanddefinitie ontwikkelingen die aan de 
behoeften van nu voldoen, zonder het onmoge
lijk te maken voor toekomstige generaties om aan 
hun behoeften te voldoen. In latere definities is 
er nog bijgekomen dat nieuwe ontwikkelingen ook 
niet ten kosten mogen gaan van andere landen, 
nu of in de toekomst. Met andere woorden, bij 
duurzame ontwikkelingen moet rekening gehou
den worden met collectieve belangen, indirecte 
effecten en effecten op de lange termijn, zonder 
de negatieve gevolgen van deze effecten af te 
wentelen op andere landen of in de tijd op toe
komstige generaties. 

In het Nederlands v\Ordt voor 'sustainable' de term 
duurzaam gebruikt. De onduidelijkheid omtrent 
het gebruik van de term duurzaam in Nederland 
is ontstaan doordat het begrip een vertaling is 
van een Engels begrip, maar geen eenduidige 
betekenis heeft. Duurzaam heeft in het Neder-

lands meerdere betekenissen. De twee meest 
voorkomende betekenissen zijn volgens "Het Van 
Dale Groot Elektronisch Woordenboek Heden
daags Nederlands" ; 

1 geschikt om lang te bestaan (het milieu niet of 
weinig belastend) 
2 lang aanhoudend 

Hierbij moet opgemerkt worden dat beide bete
kenissen vooral gericht zijn op een lange duur en 
de relatie met betrekking tot het milieu zelfs tus
sen haakjes staat. Deze beschrijvingen geven een 
te eenzijdig benadering van het begrip duurzaam. 
De eerste betekenis moet veel explicieter betrek
king hebben op het rekening houden met het 
milieu en het zo min mogelijk belasten van be
staande ecosystemen. 
Doordat er over het algemeen geen verdere uit
leg wordt gegeven is de term vaak misleidend, 
waardoor verwarring wordt veroorzaakt. Bij het 
gebruik van de term duurzaam zal dus altijd uit
leg gegeven moeten worden, vanuit welke bete
kenis het begrip benaderd wordt. 

1.4 Dus duurzame stedebouw bete
kent .... 
Met name vanwege de taalverwarring die in de 
vorige paragraaf is beschreven, zijn voor veel 
mensen de betekenis van de term duurzame ste
debouw en de daartoe behorende principes on
duidelijk. Zelfs binnen de stedebouw zijn twee 
kampen, die beide claimen vanuit de juiste defi
nitie te werken. Maar beide benaderen ze duur-
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zame stedebouw slechts vanuit een betekenis. 
De milieuplanologen in Delft redenen vooral van
uit betekenis 1 en de stedebouwers in Delft rede
neren vooral vanuit betekenis 2. 
Het is belangrijk dat bij duurzame stedebouw het 
begrip duurzaam altijd vanuit beide betekenis
sen, milieuvriendelijkheid en lange levensduur, 
benaderd wordt. Als er iets gebouwd wordt, is het 
meestal vanuit economisch oogpunt belangrijk 
dat het een lange functionele levensduur heeft. 
Maar duurzaam houdt ook in dat iets makkelijk 
vervangen kan worden of herbruikbaar is. Een 
gebouw met een korte levensduur kan daardoor 
even duurzaam zijn als een gebouw dat honderd 
jaar meegaat. Voor het voortbestaan van onze 
natuurlijke omgeving is het belangrijk dat het 
bouwproces op een milieuvriendelijke manier 
verloopt. Nieuwe woonwijken of infrastructurele 
voorzieningen worden ontworpen met het oog op 
de toekomst. Een goede toekomstwaarde bete
kent dat het stedebouwkundig (structuur)plan en 
de architectonische aspecten op wijk- en gebouw
niveau voldoende kwaliteit in zich hebben om de 
tand des tijd te kunnen doorstaan. Dit houdt on
der andere in dat het ontwerp flexibel genoeg 
moet zijn om ook op de lange termijn nog aan de 
veranderende maatschappelijke en economische 
eisen te kunnen voldoen. Duurzame stedebouw 
betekent dat met al deze aspecten/factoren re
kening gehouden wordt. 
Duurzame stedebouw kan gezien worden als een 
creatieve ingreep op stedelijk niveau waarbij van 
begin- tot eindfase van het stedebouwkundig pro
ces rekening wordt gehouden met zowel de toe
komst van het gebouwde, als de toekomst van 
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de omgeving hiervan. 
Duurzame stedebouw tracht ontwikkelingen zo
danig vorm te geven dat er naast een zo laag 
mogelijke milieubelasting ook een meerwaarde 
gecreêerd wordt voor het milieu. De ontwikkelde 
projecten moeten op de lange duur ook nog bruik
baar zijn of makkelijk aan te passen aan nieuwe 
eisen. Negatieve gevolgen mogen niet afgewen
teld worden, maar hiervoor moet binnen de ont
wikkeling naar oplossingen worden gezocht. Zo
wel het proces als het resultaat moeten duurzaam 
zijn. 

Een richtlijn en werkdefinitie voor duurzame 
stedebouw van het dubo-centrum (Centrum voor 
Duurzaam Bou1Nen) luidt: "Duurzame stedebouw 
is een vorm van stedebouw die in alle stadia van 
het planproces kansen en mogelijkheden benut 
om een hoge ruimtelijke kwaliteit in combinatie 
met een lage milieubelasting tot stand te bren
gen. En die beide in de tijd weet te handhaven, 
zodat ook toekomstige generaties daar in delen". 

Op het stedebouwkundig schaalniveau komen de 
sectoren woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, 
weg- en waterbouw, landbouw en natuur
ontwikkeling bij elkaar. Deze kunnen niet geïso
leerd van elkaar worden bezien, evenmin als de 
(soms tegenstrijdige) belangen van leefbaarheid, 
bereikbaarheid en veiligheid . Duurzame stede
bouw vraagt per definitie om een integraal be
leid. Naast de integrale toepassing van allerlei 
technische innovaties op het gebied van stede
lijk waterbeheer, opwekking van zonne-energie, 
herwaardering van het verkeersnetwerk, etc. is 

het belangrijk te komen tot een integrale aanpak 
van proces en organisatie in de stedebouw. 

Het stedebouwkundig ontwerp bepaalt in grote 
mate de mogelijkheden voor een duurzame om
geving met duurzame boUW1Nerken, al is het maar 
omdat het bestemmingsplan vergaande aanwij
zingen kan bevatten over de verschillende func
ties van de groenzones, oriêntatie van woningen 
of het materiaalgebruik. Duurzaam ontwerpen op 
stedebouwkundig niveau wordt natuurlijk versterkt 
door duurzaam ontwerpen op gebouwniveau. Sa
men moet dit leiden tot stedebouwkundige ont
wikkelingen met een hoge toekomstwaarde. 

1.5 Waarom is duurzame stedebouw 
van belang .. . 
De aarde voorziet ons van verscheidene milieus 
waarin mensen, dieren en planten op verschil
lende manieren kunnen overleven. Ecologie 
wordt in "the university desk encyclopedia" van 
Elsevier beschreven als de studie naar planten 
en dieren in relatie met hun omgeving. 
De hele aarde kan gezien worden als een grote 
ecologische eenheid. Ecosystemen zijn ecologi
sche subeenheden. De organismen waaruit deze 
verschillende ecosystemen bestaan hebben een 
dynamisch evenwicht met elkaar en hun omge
ving. Het heersende klimaat en de topografie van 
een gebied zijn de belangrijkste factoren die be
palen welk type ecosysteem zich zal ontwikke
len. Binnen een ecosysteem geven kleine varia
ties aanleiding voor het ontstaan van verschil-
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lende samenlevingsvormen waarin dieren en 
planten een eigen plaats hebben. Binnen elk 
ecosysteem speelt elk organisme, groot en klein, 
een essentiêle rol in de stabiliteit van de samen
levingsvorm. 
De belangrijkste bestaansfactor voor elk orga
nisme is zijn voedsel of energiebron. Omdat elk 
organisme deel uitmaakt van de voedselketen, 
creêren planten en dieren samen met de 
omgevingskenmerken binnen een ecosysteem 
een leefgebied voor elkaar en voor andere orga
nismen. 
De meeste natuurlijke ecosystemen bevinden 
zich in een continue dynamiek, waardoor er con
stant veranderingen plaatsvinden in de (natuur
lijke) flora en fauna. Maar deze veranderingen in 
leefomgeving, bijvoorbeeld in de samenstelling 
van de bewoners of klimaatsveranderingen, kun
nen de ecosystemen positief beïnvloeden waar
door er een verrijking optreedt in biodiversiteit. 
Gedurende miljoenen jaren heeft de natuur op 
deze manier nieuwe ecosystemen gecreêerd . 
Natuurlijke veranderingen zoals veranderingen in 
klimaat zijn over het algemeen geleidelijk gegaan, 
waardoor de ecosystemen zich relatief makkelijk 
hebben kunnen aanpassen. 
De mens veroorzaakt vaak echter veel meer plot
selinge veranderingen met negatieve effecten, 
zoals het kappen van bossen en het vervuilen 
van rivieren . De negatieve effecten van deze 
veranderingen op een ecosysteem kunnen snel 
en onherroepelijk zijn. Alle organismen zijn to
taal afhankelijk van het gevoelige evenwicht tus
sen de omgevingsfactoren in het ecosysteem. 
Een verandering met wereldwijde effecten kan 



verwoestende consequenties hebben voor de 
mens en voor het leven in het algemeen. 

Ecologie en duurzame stedebouw zijn samenhan
gende begrippen. Duurzaam met betrekking tot 
ecologie houdt in dat het ecologisch dynamisch 
evenwicht in stand gehouden moet worden. 
Met betrekking tot duurzame stedebouw betekent 
dit dat bij het plannen en ontwerpen van stede
bouwkundige ingrepen niet alleen rekening ge
houden moet worden met de wensen van de 
mensen, maar ook met de natuurlijke omgeving 
van de planten en dieren in het plangebied. 
Duurzaam betekent hier dus rekening houden met 
bestaande ecosystemen en deze zo min moge
lijk belasten. 

Vroeger, ten tijde van het ontstaan van de eerste 
steden, was de behoefte aan een veilige en ge
zonde omgeving om te wonen de aanleiding tot 
het bouwen van een stedelijke nederzetting. 
Locaties werden gekozen om hun mooie omge
ving of hun bijzondere of strategische positie of 
ligging. Deze natuurlijke gegevenheden waren 
van invloed op de verdere ontwikkeling van een 
stad, door de ligging op een kruispunt van water
en landwegen kon een stad zich bijvoorbeeld ont
wikkelen tot handelscentrum voor de omgeving. 
Tegenwoordig , met alle moderne technieken, kan 
overal gebouwd worden en zijn er bijna geen 
morfologische beperkingen meer. Heel andere 
factoren bepalen nu waar stedelijke ontwikkelin
gen moeten plaatsvinden. Hierdoor is vaak voor
bijgegaan aan het belang van de omgeving waarin 
stedelijke ontwikkelingen plaatsvonden. Aange-

zien de ruimte in ons land steeds schaarser aan 
het worden is, moet er zuiniger en zorgvuldiger 
mee worden omgaan. Duurzame stedebouw moet 
hier mede vorm aan geven, aangezien juist op 
stedebouwkundige schaal veelal grote milieuwinst 
te boeken is. 
In een dichtbebouwd land als Nederland zijn bij 
duurzame stedebouw alle denkbare milieu
aspecten in het geding. Niet alleen water, ener
gie , mobiliteit en veiligheid, afval, materialen, 
geluid- en geuroverlast, maar ook natuur en land
schap, flora en fauna, bodemkwaliteit en zelfs 
het grondwaterpeil spelen een rol bij, en worden 
op hun beurt beïnvloed door, stedebouwkundige 
keuzen. De stedebouwkundige opzet van een wijk 
kan ook gevolgen hebben voor het binnenmilieu. 
De oriêntatie van een wijk kan kansen bieden voor 
betere lichtinval en gebruik van passieve zonne
energie, maar een verkeerde locatiekeuze kan 
ook leiden tot wateroverlast en optrekkend vocht. 
Daarnaast hebben ook thema's als leefbaarheid, 
flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit betrekking op 
het stedebouwkundig concept. 

Een vereiste voor duurzaamheid is dat er een 
groter bewustzijn zal ontstaan over de implica
ties van bepaalde leefstijlen. Op individueel en 
gemeenschappelijk niveau moet het gevoel ont
staan dat de toestand en het welzijn van de aarde 
een gemeenschappelijk zorg is. Deze planeet is 
ons enige thuis. Onze stedelijke manier van le
ven moet radicaal herzien worden, willen we de 
groeiende schade aan ons milieu een halt toe
roepen. Betrokkenheid is de sleutel voor de ont
wikkeling van duurzame nederzettingen. 
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1.6 Duurzaamheid in beleids
documenten 
Sinds de Wereld Milieu Top moet in beleidsplan
nen naar voren komen hoe we ons land op een 
duurzame manier gaan ontwikkelen om te komen 
tot een duurzame samenleving in de 21 st0 eeuw. 

Als het over duurzame stedebouw gaat wordt in 
veel beleidsplannen de lagenbenadering ge
noemd. In de lagenbenadering wordt de stede
bouwkundige ondergrond verdeeld in een drietal 
lagen, de duurzame ondergrond, de netwerken 
en de occupatielaag. De belangrijke ruimtelijke 
kwaliteiten van deze lagen zijn de structuur
dragers die samen leiden tot de ruimtelijke hoofd
structuur. 
De eerste laag bestaat uit de natuurlijke onder
grond, waar de bodem, het watersysteem, de 
landschappelijke kwaliteiten en de natuur- en 
cultuurhistorische waarden de structurerende ele
menten zijn. Het belang dat aan deze elementen 
wordt toegekend is gebaseerd op hun 
onvervangbaarheid of lange reproductietijd. Vol
gens de lagenbenadering zou deze laag een meer 
sturende rol moeten krijgen. 
De laag van de netwerken wordt verdeeld in twee 
categorieên; netwerken van infrastructuur en net
werken van verkeer en vervoer. De infrastruc
tuur vormt de basis voor de vervoersnetwerken. 
De invloed van infrastructuur op de ruimte kan 
eeuwenlang merkbaar blijven. Ook deze laag zou 
een meer sturende rol moeten krijgen . 
De derde laag geeft de occupatiepatronen weer. 
Dit is de feitelijke fysieke neerslag van het ruimte
gebruik; wonen, werken, landbouw en recreatie. 



Duurzame stedebouw 

Deze laag moet meer worden afgestemd op de 
onderste twee lagen. Bij ruimtelijke ontwikkelin
gen moet altijd rekening gehouden worden met 
de bestaande ondergrond en aanwezige netwer
ken. 

Hieronder volgt nog een aantal voorbeelden uit 
beleidsstukken waarin wordt omschreven hoe 
men denkt over duurzame stedebouw en op welke 
manieren men dit wil gaan bereiken. 

Ecologisch waardevolle systemen moeten in 
stand blijven of worden hersteld. Ook het ruimte
lijk systeem van steden en platteland moet duur
zaam zijn, wil het vitaal blijven in economische 
en sociaal-culturele zin. De ruimtelijke ordening 
moet bijdragen aan de bestrijding van milieu
problemen en aan de zorg voor een veilige om
geving. 

"Ruimte maken, ruimte delen" Vijfde Nota, 2001 

Zorgvuldiger ruimtegebruik moet bij blijvende 
economische groei meer dan in de afgelopen 
decennia bijdragen aan de vergroting van het 
ecologische en het sociaal-culturele kapitaal. Om 
tot zorgvuldiger ruimtegebruik te komen kiezen 
wij voor de toepassing van de lagenbenadering. 
Dat betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen wor
den afgestemd op de draagkracht van de onder
grond en aansluiten op de infrastructuur. 

"Brabant in Balans" Streekplan Noord-Brabant 
2002 

De economische groei is gepaard gegaan met 
een vaak meer dan evenredige toename van het 
beslag op de ruimte en natuurlijke voorraden en 
met meer belasting van de natuurlijke omgeving. 
Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen voor 
energieopwekking leidt tot uitputting van natuur
lijke voorraden, tot allerlei vormen van luchtver
vuiling en tot klimaatveranderingen. Het gebruik 
van de bodem voor delfstoffenwinning, met name 
zandwinning, tast landschappelijke cultuurhisto
rische waarden aan. 
De economische dynamiek moet duurzaam vorm
geven worden. Dit wil zeggen dat de economi
sche groei gepaard moet gaan met een minder 
dan evenredige groei in ruimtebeslag, energie
en grondstoffenverbruik en, daarmee samenhan
gend, ook automobiliteit. 

Brabant Contrastrijk, 1999 

Duurzame watersystemen bereiken we alleen 
door problemen aan te pakken zónder nieuwe 
problemen te veroorzaken. Veel van de huidige 
waterproblemen ontstaan doordat in het verle
den maatregelen zijn genomen vanuit een sector
aal belang. Daarbij hield men onvoldoende reke
ning met onbedoelde effecten op andere onder
delen van het watersysteem. Kennis van de 
watersystemen in het beheersgebied maakt een 
betere beoordeling mogelijk van maatregelen op 
hun effectiviteit en rendement. 

Waterbeheerplan, Waterschap De Dommel, 2001 
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Duurzaam gebruik van de vaak beperkt beschik
bare ruimte vraagt om duidelijke structuren die 
de sociaal-economische dynamiek inbedden en 
kunnen sturen. Meervoudig ruimtegebruik (zoals 
het combineren van natuurontwikkeling, 
waterberging en recreatie) is daarom een belang
rijk streven binnen de reconstructie. Alleen waar 
dat uit de aard van de functies nodig is, is volle
dige scheiding van functies aan de orde. Dit geldt 
bijvoorbeeld in delen van de Ecologische Hoofd
structuur en voor primaire landbouwgebieden. 

Beleid is altijd onderhevig aan de ontwikkeling 
van nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten ontstaan 
bijvoorbeeld doordat nieuwe (wetenschappelijke) 
informatie beschikbaar komt of doordat overhe
den, in reactie op maatschappelijke of economi
sche veranderingen, nieuwe doelstellingen for
muleren. 

Reconstructie aan zet, Provincie Noord-Brabant, 
2001 



1. 7 De toepassing van duurzame ste
debouw ... 
Duurzame stedebouw moet ingepast worden in 
het stedebouwkundige proces dat plaatsvindt tij
dens de ruimtelijke ontwikkeling, van de beleids
vorming tot de uitvoeringsfase en het beheer. 
Door in beleidslijnen niet alle punten vast te leg
gen maar ook voor sommige onderdelen een 
flexibele invulling te maken, kan makkelijker in
gespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen. 
Bepaalde gegevens, zoals bevolkings
samenstell ing of bewonerswensen, staan niet vast 
voor de toekomst. Beleidslijnen met betrekking 
tot dit soort gegevens zouden een flexibele in
vulling kunnen krijgen. 

Gemeenten hebben een belangrijke regisserende 
rol in duurzame stedelijke ontwikkeling en stede
lijke vernieuwing. Eerder is al naar voren geko
men dat duurzame stedebouw vraagt om inte
graal beleid. Integraal beleid betekent meer dan 
dat men vanuit de verschillende sectoren oog 
heeft voor mogelijke beleidseffecten op aan
palende sectoren. De beste resultaten worden 
bereikt door gemeenten die belanghebbenden in 
het vroege stadium van beleidsvoorbereiding al 
bij de planontwikkeling betrekken. Met name in 
bestaand stedelijk gebied is dit zelfs een voor
waarde voor duurzame herstructurering. 
Duurzame stedebouw gaat dan ook uit van het 
maken van integrale afwegingen tussen fysieke, 
economische en sociale aspecten bij het ontwik
kelen of herstructureren van buurten, wijken en 
steden. De uitdaging voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling is om in het ontwerp aan de huidige 
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behoeften te voldoen en tegelijkertijd ruimte te 
creêren voor mogelijke toekomstige ontwikkelin
gen. 

Stedebouw is een proces dat op ontzettend veel 
verschillende aspecten betrekking heeft. Bij duur
zame stedebouw wordt dit pakket aan aspecten 
nog verder uitgebreid en worden prioriteiten an
ders toegekend. Belangrijke aspecten zijn ruim
telijke vormgeving en kwaliteit, natuur en land
schap, waterhuishouding , energie, infrastructuur 
en mobiliteit, grondstoffen en materialen, afval
verwerking, woonmilieu en participatie. Deze as
pecten kunnen gezien worden als bouwstenen 
voor de toepassing van de principes van duur
zame stedebouw in het ontwerpproces. Door re
kening te houden met deze principes moet het 
mogelijk worden om tot milieuoptimalisatie te 
komen in het stedebouwkundig ontwerp. 
De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisves
ting) en NOVEM (Nederlandse organisatie voor 
energie en milieu) hebben in samenwerking de 
publicatie "Bouwstenen voor een duurzame ste
debouw" ontwikkeld 

met aanbevelingen voor duurzame stedebouw 
op het niveau van de stedebouwkundige struc
tuur. Deze aanbevelingen heb ik meegenomen 
in de door mij geformuleerde richtl ijnen voor duur
zame stedebouw. Hieronder worden deze richt
lijnen per stedebouwkundig aspect beschreven 
en toegelicht. 
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1.8 Richtlijnen per stedebouwkundig 
aspect 

Ruimtelijke vormgeving en kwaliteit 
De ruimtelijke vormgeving en kwaliteit moet op 
termijn ook nog voldoen aan de gebruikseisen 
en duurzaam zijn. De vormgeving, geïnspireerd 
door de principes van duurzame stedebouw, moet 
gevarieerd zijn en dient goed geïntegreerd te wor
den in de bestaande structuur. De vormgeving 
moet een positieve identiteit creêren, waardoor 
het totaal waardevoller wordt. Hoge kwaliteit re
sulteert in een hoge waardering voor de vormge
ving. Dit verhoogt de belevingswaarde van de 
omgeving en creêert een gevoel van identiteit 
voor de bewoners. Hierdoor zal er meer aandacht 
zijn voor het onderhoud en beheer, waardoor ook 
op de lange duur de kwaliteit gehandhaafd blijft. 

Natuur en landschap 
Nieuwe ontwikkelingen moeten met zorg in de 
bestaande landschappelijke omgeving worden in
gepast. Het studiegebied moet geïnventariseerd 
worden op aanwezige waardevolle elementen, 
zoals flora en fauna, bodem, waterhuishouding, 
landschappelijke elementen, archeologische en 
historische objecten en vindplaatsen, monumen
ten en beeldbepalende bebouwing. Kenmerkende 
structuren, patronen en elementen van het land
schap kunnen het ontwerp een specifieke identi
teit verlenen. De aanwezige waardevolle elemen
ten moeten zoveel mogelijk gehandhaafd wor
den en een plaats krijgen binnen het ontwerp. 
Voor de flora en fauna is het van belang het 
grondwaterpeil te handhaven en een ecologisch 

netwerk aan te brengen dat aansluit op de natio
nale ecologische hoofdstructuur. Dit vergroot de 
mogelijkheden voor uitwisseling van grond- en 
watergebonden organismen. Dit is vooral van 
belang voor kwetsbare populaties. 

Waterhuishouding 
Stedebouw heeft per definitie consequenties voor 
de lokale en vaak ook voor de regionale water
huishouding. Alleen al door de toename van het 
verharde oppervlak en de afvoer van regenwater 
via de riolering wordt het natuurlijke evenwicht 
tussen aan- en afvoer van water op die locatie 
verstoord. Overschotten en tekorten van water in 
stedelijk gebied leiden niet alleen tot wateroverlast 
en verdroging, maar hebben ook gevolgen voor 
de waterkwaliteit. De snelle afvoer van regenwa
ter leidt bij hevige regenval tot overbelasting van 
rioolwaterzuiveringen en het overstorten van riool
water op het oppervlaktewater. Het tegengaan van 
verdroging door inlaat van water uit andere ge
bieden heeft eveneens nadelige gevolgen voor 
de waterkwaliteit, en daarmee voor de ecologi
sche en hydrologische kwaliteit van een gebied. 
Om al deze problemen tegen te gaan moet re
genwater zo lang mogelijk worden vastgehouden 
in het gebied. Bij laaggelegen plandelen kan een 
'gesloten' watersysteem toegepast worden, bij 
hooggelegen plandelen kunnen infiltratie, water
retentiegebieden en meanderende waterlopen de 
snelle afvoer van regenwater tegengaan. Ook 
moet het grondwaterpeil zoveel mogelijk gehand
haafd worden. Binnen het rioleringssysteem moet 
de afvoer van schoon regenwater beperkt wor
den en vervuiling van het oppervlaktewater door 
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overstorten voorkomen worden. Al deze eisen 
moeten op elkaar afgestemd worden in het ste
debouwkundig ontwerp. Daarnaast moet het on
nodig verbruik van schoon drinkwater verminderd 
worden. 

Energie 
Waar dit mogelijk is, moet zoveel mogelijk ge
bruik gemaakt worden van schone energie, zo
als zonne-energie, windenergie en collectieve 
warmtelevering. Voor het gebruik van zonne-ener
gie zijn al verschillende toepassingen in uitvoe
ring. Er zijn twee soorten van zonne-energie; pas
sieve en actieve zonne-energie. Bij passieve 
zonne-energie wordt gebruik gemaakt van de 
oriêntatie op de zon. Bijvoorbeeld; grote ramen 
in de zuidgevel laten veel warmte binnen en kleine 
ramen in de noordgevel laten minder warmte door 
naar buiten. 
Bij actieve zonne-energie wordt gebruik gemaakt 
van zonnecollectoren of photovoltaïsche dak
panelen om de zonne-energie om te zetten in 
warmte of elektriciteit. 

Infrastructuur en mobiliteit 
Het gebruik van de auto moet zoveel mogelijk 
worden teruggedrongen. Dit kan met behulp van 
compactere stedelijke weefsels met een rijke mix 
aan functies, waardoor afstanden geminimali
seerd worden en door middel van een goed ge
organiseerd openbaar vervoerssysteem of het sti
muleren van fietsverkeer door het creêren van 
goede voorzieningen en fietsnetwerken. 
Autogebruik binnen woongebieden kan terugge
drongen worden door het creêren van autoluwe 
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wijken. Hiermee zou het autoverkeer voor korte 
afstanden verminderd kunnen worden. Ook hier
voor dienen goede voorzieningen getroffen te 
worden, zoals collectieve privé-parkeerplaatsen 
en een goede bereikbaarheid per fiets en open
baar vervoer. 

Grondstoffen en materialen 
Er moet verstandig omgegaan worden met ma
terialen en grondstoffen. Bij het bouwproces moe
ten duurzame en herbruikbare materialen toege
past worden die zo weinig mogelijk beslag leg
gen op eindige energiebronnen en de aanwezige 
ecosystemen zo min mogelijk belasten. 
Dit moet al in de planfase worden vastgelegd. 
Het materiaal moet zo gebruikt worden dat de 
toepassing duurzaam is, zoals het aanleggen van 
niet volledig verharde parkeerplaatsen om regen
water de mogelijkheid te geven om te infiltreren. 

Afvalverwerking 
De hoge afvalproductie levert moeilijkheden bij 
de afvalverwerking. Bij bouwprojecten moet 
daarom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wor
den van herbruikbare materialen. Voor huishou
dens biedt het scheiden van afval mogelijkhe
den voor het hergebruiken en recyclen van ma
terialen, waardoor de afvalproductie ook vermin
dert. Er moet een integraal afvalplan ontwikkeld 
worden, gericht op gescheiden inzameling, om 
het scheiden van afval te stimuleren. In het ste
debouwkundig plan moet ruimte gereserveerd 
worden voor een netwerk van inzamelpunten voor 
gescheiden afval. Het is dus belangrijk dat de 
verwerking van het huishoudelijk afval al tijdens 
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het ontwerp wordt ingepast, waardoor dit op een 
goede, doordachte manier gebeurt. 

Woonmilieu en participatie 
Woongebieden moeten aangepast worden aan 
de vraag vanuit de bewoners, waardoor de 
(ver)nieuw(d)e woonmilieus beter aansluiten bij 
de wens van de bewoners. Plannen moeten enige 
mate van flexibiliteit bevatten, waardoor er beter 
ingespeeld kan worden op de behoeften van de 
bewoners. Hiermee wordt de belevingwaarde van 
de wijk verhoogd, evenals de waardering van de 
bewoners voor de wijk. Er ontstaat meer betrok
kenheid met de wijk. Bij duurzame stedebouw is 
participatie van bewoners van belang. Bewoners 
moeten meer betrokken worden bij de verschil
lende fasen van het ontwerpproces. Bewoners 
kunnen meer inspraak krijgen bij de vormgeving 
van de openbare en semi-openbare ruimte, de 
vormgeving en indeling van de woningen en het 
beheer van de openbare en semi-openbare 
ruimte. Daarnaast moeten bewoners geïnfor
meerd worden over de bedoelingen van bepaalde 
duurzame ingrepen, zodat deze op de juiste ma
nier toegepast en gebruikt worden, zoals een grijs
watersysteem voor huishoudwater. Zonder parti
cipatie en het juiste gebruik door bewoners heb
ben de meeste duurzame ingrepen geen zin en 
zullen ze nooit hun doelstelling bereiken. 

1.9 Conclusie 
Duurzame stedebouw is een begrip dat vanuit 
twee betekenissen benaderd moet worden. Bij 
duurzame stedebouw gaat het niet alleen om het 

waarborgen van een lange functionele levens
duur, maar vooral om het ontwerpen in harmonie 
met de omgeving met een zo laag mogelijke be
lasting op de bestaande ecosystemen. Een bouw
werk met een korte levensduur, dat de bestaande 
omgeving nauwelijks aantast en waarvan het ma
teriaal herbruikbaar is, valt evengoed onder duur
zame stedebouw. Duurzame stedebouw geeft een 
bepaalde mentaliteit weer die binnen de heden
daagse stedebouw steeds meer gehoor krijgt. Het 
is een manier van ontwerpen waarbij men zich 
meer betrokken voelt bij de bestaande omgeving 
met alle daarin aanwezige ecosystemen en zich 
hierdoor wil laten inspireren. 
Aan de hand van mijn literatuuronderzoek zijn 
enkele richtlijnen naar voren gekomen voor het 
ontwerpen van een duurzaam stedebouwkundig 
plan. Het toepassen van deze richtlijnen in een 
stedebouwkundig ontwerp is een goede stap op 
weg naar een duurzame stedebouw. Bij elke ste
debouwkundige opgave moet opnieuw gekeken 
worden welke aspecten van belang zijn en waar 
de prioriteiten liggen. Zo zal elke opgave z'n ei
gen thema kennen. De uiteindelijke bedoeling is 
dat alle stedebouwkundige plannen die gemaakt 
worden gebaseerd zijn op de principes van duur
zame stedebouw. Deze principes moeten inspi
reren tot creatieve ideeën en oplossingen voor 
hedendaagse en toekomstige ontwerpproblemen. 

De laatste jaren is de toepassing van duurzame 
stedebouw principes in het ontwerpproces in een 
stroomversnelling gekomen. Door de veelvuldige 
toepassing van deze principes is een leerproces 
ontstaan waarin steeds meer ervaring wordt op-
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gedaan. Deze ontwikkeling moet verder doorge
zet worden om meer kennis en ervaring op te 
doen over de verschillende invloeden van duur
zame stedebouw. 
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Het Middengebied tussen Eindhoven en Helmond 
heeft al een lange geschiedenis. Hieronder zal ik 
een stuk van de ontstaansgeschiedenis beschrij
ven, waarvan ik een gedeelte heb overgenomen 
uit het afstudeerverslag van P.D. van Dijk, Open 
Oog, 1997. 

2.1 Geschiedenis stedelijk landschap 

Prehistorie 
De mens heeft reeds tientallen eeuwen in de 
beekdalenlandschappen van het Brabaltse zand
gebied geleefd. In de steentijd trokken kleine 
groepjes mensen door de moerassen en oerbos
sen, die zij vooral rondom de beekdalen aantrof
fen. Deze trekkersvolken leefden van vruchten, 
van de jacht en van de visvangst. 
Met het ontstaan van de kennis van het 
reproductieproces van de landbouw veranderde 
aan het begin van de bronstijd veel. De mens 
ging zich op enkele punten vestigen en er een
voudige woningen optrekken, met name in kleine 
kernen op strategisch gelegen hoogten langs de 
dalen. 

Middeleeuwen 
In de vroege middeleeuwen, tussen 500 en 1000, 
lagen de nederzettingen als kleinere en grotere 
eilandjes verspreid in de 'wilde' natuur in de na
bijheid van water op hogere delen van het land
schap. De vorm van de zo genoemde huis
kampen was dikwijls onregelmatig omdat men 
namelijk rekening hield met reliêf, bodemgesteld
heid, waterhuishouding en ontsluiting. Het zo 
ontstane landschap was op de zandgronden door 

de nauwe relatie met de natuurtijke gesteldheid 
van het terrein zeer gevarieerd en kleinschalig. 
Men hield vee en de bossen speelden als weide
gronden (opde open plekken) een grote rol . Van
daar dat de nederzettingen juist boven op de ho
gere delen van het landschap lagen waar het bos 
ten volste tot ontplooiing was gekomen. 

Rond het jaar 1000 vond een geleidelijke omslag 
plaats. Het cultuurlandareaal werd uitgebreid. De 
heidevelden en de akkers namen in omvang toe, 
waardoor grotere bouwlandcomplexen zoals ak
kers ofteYJel essen ontstonden in een grootscha
liger landschap. De natte beekdalen werden ont
gonnen en zo omgezet in graslanden die als \'\/ei
land voor vee en hooiwinning werden gebruikt. 

In de late middeleeuwen werden de nederzettin
gen op de grens van droge naar natte gronden 
gevestigd. De drogere stukken van het zand
gebied bestonden hoofdzakelijk uit stUWNallen en 
dekzandruggen. Daartussen bevond zich een 
breed scala van lage zompige terreinen, beek
dalen en afvoerloze dekzandlaagten, die zich in 
de herfst en de winter met neerslagoverschot 
vulden. Op de hoge, droge stukken was in prin
cipe akkerbouw mogelijk. De lage en natte stuk
ken YJerden gebruikt als hooi- en YJeiland en le
verden wintervoer voor het vee. Op de uitge
strekte heidevelden, die zich op de hoogste de
len van het dekzandlandschap bevonden waar 
de schapen graasden, YJerden plaggen gestoken. 
De plaggen werden vermengd met mest om ver
volgens op de akkers te belanden. De plaggen 
werden ook gebruikt als brandstof. De schapen 
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zorgden ervoor dat jonge boomaanplant op de 
heidevelden werd opgegeten, zodat op deze plek
ken geen bossen zouden ontstaan. 
Er ontwikkelde zich een vorm van gemengd be
drijf. De teelt van akkergewassen was niet goed 
mogelijk zonder bemesting en daardoor hielden 
de boeren zich ook bezig met veeteelt. Dit leidde 
tot dorpen en gehuchten die binnen hun territo
ria, vanwege de beperkte transportmiddelen, zo
YJel kleinere als grotere akkercomplexen en YJei
en hooilanden bezaten. De percelering van deze 
bouwlanden bestonden overwegend uit grote 
aaneengesloten onregelmatige blokken. Op gro
tere afstand van de dorpen lagen kleinere akkers 
verspreid met een regelmatiger blokvormige 
percelering. Zo ontstonden wegen met een agra
rische lintbebouwing langs de beekdalen, vaak 
niet meer dan enkele kilometers van elkaar ver
wijderd. Voorbeelden vindt men hiervan langs de 
Dommel, zoals Nederwetten. 

Het hoeve-akker gehucht oftewel kamp
ontginningen met plaatselijke akkers stamt uit de 
periode 1200-1500. Een essentieel onderdeel van 
de dorpen en gehuchten op het zand vormden 
de open stukken tussen de boerenerven en de 
daarbij horende akkerkampen en tuinen. Deze 
open stukken noemde men 'brink' of 'plaetse'. Dit 
was de plek waar het vee, dat tegen de avond 
van de weide gronden naar huis YJerden gedre
ven, werd verzameld voor de nacht en te drinken 
kreeg. Pas naderhand zijn bij sommige gehuch
ten de boerderijen direct rond de brink geschaard. 
Het landschapstype dat zo ontstond noemt men 
het oudhoevige zandlandschap. 
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De basis van dit akkerlandschap is gelegd in de 
periode van 1000 tot 1200, toen een begin werd 
gemaakt met plaggenbemesting. In de loop van 
de eeuwen ontstond zo een dik pakket van een 
humeuze en vruchtbare bodem. De woeste gron
den werden gebruikt als gemeenschappelijk 
weidegebied en tevens voor het steken van plag
gen en het kappen van hout. Op veel plaatsen in 
het gebied was door overbeweiding en plaggen 
steken de heidevegetatie zo sterk afgenomen dat 
het zand onder invloed van de wind was gaan 
stuiven. Over de woeste grond (heide) ontston
den zo veel stuifzanden. 

In 1232 verkreeg Eindhoven stadsrechten. De 
naam Eindhoven is afgeleid van de hoeve aan 
het eind van Woensel 'End hoven' . In de 16e eeuw 
zorgde de toenemende druk op de grond voor 
verdere ontginningen. Arbeiders zochten toen hun 
toevlucht tot het illegaal ontginnen van een stuk 
heide. 

Groei van het gemengd boerenbedrijf 
In 1822 werd op initiatief van Willem 1, koning 
der Verenigde Nederlanden, een begin gemaakt 
met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. Dit 
kanaal zou het vervoer van bulkgoederen tussen 
's-Hertogenbosch en Maastricht-Luik vergemak
kelijken . Het Dommeldal werd al ontsloten door 
de steenweg 's-Hertogenbosch-Luik. In 1826 was 
de Zuid-Willemsvaart aangelegd tussen 's
Hertogenbosch, via Helmond en Weert naar 
Maastricht. Hierdoor werd de vervening van de 
Peel versneld en kon de stad relatief vroeg een 
nijverheidsontwikkeling doormaken. In 1843-1846 

werd het Eindhovensch Kanaal gegraven, van 
Eindhoven naar Helmond. 
Typerend voor de agrarische bedrijfsvoering op 
de zandgronden omstreeks 1850 was het klein
schalige gemengde boerenbedrijf. Een veesta
pel zorgde voor mest voor de van nature weinig 
vruchtbare akkers. Van een redelijke ontplooiing 
van de landbouw gedurende de 1 gde eeuw is geen 
sprake geweest. Woeste gronden, die nodig wa
ren voor de aanleg van landbouwgrond, vorm
den voor de plaggenwinning en beweiding een 
wezenlijk onderdeel van de zandbedrijven. 
Er was sprake van kleinschalige omzetting van 
de lage natte hei naar grasland, oftewel weiland, 
en van bosaanplant, te weten dennenhout, op de 
hoge droge heidevelden. Een klein deel van het 
zandgebied, circa 5%, was bebost. Deels betrof 
dit recreatiebos, als onderdeel van landgoede
ren of kasteelparken , en deels betrof dit 
productiebos. Grote delen van de heidegronden 
werden aangekocht en beplant om in de vraag 
naar mijnhout, ten behoeve van kolennijverheid, 
te voorzien. 

lndustriöle revolutie 
Na 1850 vond een geleidelijke overgang plaats 
naar de fabrieksmatige industrie. De omzetting 
van de heidegrond in cultuurland, bouw- of wei
land, kreeg nu een echt grootschalig karakter. 
Door de overgang naar meer dierlijke producten 
voor de markt en de invoering van kunstmest, 
kon de woeste grond als vruchtbaarheidsfactor 
van bedrijfsgronden en als economische hulpbron 
voor de veestapel vervallen . De vraag naar land
bouwgronden werd zo groot dat eerder aange-
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legde naaldbossen werden gekapt. Enkele 
stuifzandgebieden werden wel door de aanplant 
van naaldhout vastgelegd. Door de ontginning 
van grote arealen heidevelden ontstond een 
nieuw landschapstype: het heideontginnings
landschap. 
In het oudhoevige zandlandschap hadden de boe
ren zich laten leiden door de natuurlijke gesteld
heid van de bodem en daardoor onstond een 
landschapsstructuur vol krommingen en bochten. 
Het heideontginningslandschap kenmerkte zich 
door een schaakbordachtige structuur: rechte 
lange wegen en een regelmatige percelering. Het 
Nederlandse zandlandschap kenmerkte zich door 
de afwisseling van de beide landschapstypen. Dit 
is duidelijk te zien op de topografische kaart van 
het Middengebied anno 1838-1857. 

Verschillende nederzettingen werden gesticht en 
de al bestaande nederzettingen verder uitgebreid 
ten gevolge van de toegenomen handel , verkeer 
en industrie zoals bijvoorbeeld linnen- en laken
weverijen in Helmond, Geldrop en Eindhoven en 
sigarenindustrie in Eindhoven. De bebouwing 
breidde zich uit langs de doorgaande wegen. 
Deze bevonden zich, zoals al eerder beschre
ven, op hoger gelegen zandruggen tussen de 
beekdalen. De lintvormige bebouwingspatronen 
strekten zich op deze manier kilometers lang uit. 
Achter deze bebouwing trof men het land aan, 
aflopend naar het rivierdal, dat nat en drassig was. 
Dat land was prima geschikt voor hooiland, maar 
was tot ver in de twintigste eeuw, vanwege 
fundatieproblemen, te duur om te bebouwen. 
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Topografische kaart van het Middengebied anno 1838-1857. Bron: Grote Historische Atlas van Nederland 
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In 1866 werd de eerste spoorwegverbinding in 
het gebied aangelegd van Eindhoven via Hasselt 
naar Luik. Dit moest de kolentransporten van Luik 
naar Holland gemakkelijker maken. 
In 1891 begon Philips met de productie van kool
draadgloeilampen. Het fabriekje werd in Eind
hoven gevestigd vanwege de gunstige 
ontsluitingssituatie. Dit initiatief leidde een pro
ces in van toenemende arbeidsspecial isatie. De 
nieuwe industriêle ontwikkeling had zowel ru im
telijke als demografische gevolgen voor het ge
bied. Eindhoven en de omliggende gemeenten 
konden uiteindelijk onvoldoende arbeidskrachten 
leveren voor de expanderende industrie. Gevolg 
was een toestroom van elders. Eindhoven kreeg 
een stedelijk aanzien: Fabrieken, banken, win
kels en horeca verdrongen het wonen uit de bin
nenstad. Philips vestigde de werknemers in aparte 
woonwijken, vooral in de randgemeenten, waar
door het forensisme sterk toenam . 

Helmond had een tweezijdige oriêntatie: de oos
tel ijke flank richtte zich op de snelle ontwikkeling 
van de Peel en aan de westkant was de ligging 
van het kanaal de aanleiding tot een parallelle 
stadsuitleg. Meer dan een infrastructurele verbin
ding, in de vorm van wegen en het Eindhovensch 
Kanaal, hadden de steden niet met elkaar. In 1913 
werd tussen Eindhoven en Weert een spoorlijn 
aangelegd, en Geldrop kreeg nu ook een station. 
De aanwezigheid van de spoorlijnen versterkte 
de concentratie van industrieên in Eindhoven en 
Helmond. 
In 1920 werden vijf verschillende gemeenten bij 
Eindhoven geannexeerd te weten Woensel, 
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Stratum, Gestel, Tongelre en Strijp. Door deze 
samenvoeging ontstond een stad waarin de ver
schillende kernen van de voormalige dorpen ver
spreid zijn over de gehele stad. Eindhoven be
hoorde zo dus in één keer bij de grotere gemeen
ten in Nederland. 
Helmond profiteerde van de snelle regionale ont
wikkeling. De stad breidde zich uit en kreeg een 
kanaalverbinding in westelijke richting, het Wil
helminakanaal , dat in 1923 gereed kwam. 
Omstreeks 1925 werd er begonnen met ruilver
kavelingen. Dit hield in dat karakteristieke klein
schalige gebieden grootschaliger werden. 
Tussen 1929 en 1932 werd het Eindhovensch Ka
naal verbreed en tussen 1930 en 1939 werd er 
een aansluiting op het Wilhelminakanaal gegra
ven, het Beatrix kanaal. 

Als gevolg van de stagnerende volkswoningbouw 
in de stad, bleven de arbeiders liever in de dor
pen wonen, waar men als gevolg daarvan een 
toenemende bedrijvigheid zag. De dorpen, waar
onder Geldrop en Veldhoven, groeiden meer dan 
werd gewenst en vormden zodoende een bedrei
ging voor de ontwikkeling van de steden. De re
gio groeide sneller dan de stad. 

Vanaf 1929 heeft de stedebouwkundige J.M. de 
Casseres zich beziggehouden met een regionaal 
plan voor het zuidoostelijk deel van Noord-Bra
bant. Hij zag Eindhoven en de buitengemeenten 
als één stedebouwkundig en demografisch ge
heel en vormde hiervoor een regionaal plan. Het 
uitbreidingsplan van Eindhoven was hiervan de 
kern. De dorpen rond Eindhoven waren satell ie-
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ten van de stad, waaraan bepaalde groeimarges 
werden gesteld. De infrastructuur moest aange
past 'M)f"den aan het regionale en stedelijke be
lang ,en moest gaan dienen als scherpe 
begrenzing voor de toekomstige uitbreidingen. 
Bestaaide landgoederen, bossen en heidevelden 
moesten zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het plan werd later nog uitgebreid met Den Bosch 
en Tilburg tot een nog groter regionaal plan "de 
Meierij". Maar de meeste plannen uit de twee re
gionale plannen zijn nooit fonneel-juridisch vast
gesteld. Wel hebben ze een sturende rol gespeeld 
in de ruimtelijke planning van de provincie. 

Na de Tweede Wereldoortog 
Nederland onderging in deze periode zijn tweede 
industrialisatiegolf. Na de T-weede Wereldoorlog 
was het woningtekort van Eindhoven één van de 
grootste van het land. De enonne groei van de 
industrie en het toestromende aantal werkzoeken
den heeft hierbij een grote rol gespeeld. De nieuw
bouw in de omringende gemeenten van Eind
hoven, o.a. Geldrop en Nuenen, was hoofdzake
lijk bedoeld voor allochtone forenzen. De con
centratie van werkgelegenheid in Eindhoven riep 
een enonne pendel op van arbeiders uit de re
gio, omdat de stad niet voorzag in voldoende 
goedkope woonruimte. De tussen de radialen 
gelegen lage beekdalgronden waren toen nog 
ongeschikt voor woningbouw. 
De in Eindhoven gevestigde industrie was aan
gewezen op pendelende arbeidskrachten. Een 
uitgebreid wegennet en een aantal tram
verbindingen met de regio maakte deze dage
lijkse pendel mogelijk. Vanaf 1966 ging de Ne-

derlandse Ludhtvaart Maatschappij (NLM) vanaf 
het vliegveld Welschap lijndiensten onderhouden 
met andere steden in binnen- en buitenland. In 
de jaren '70 gaven de uitvalswegen van Eind
hoven aansluiting op nieuwe rijkswegen naar Til
burg, 's-Hertogenbosch en Helmond. Al deze 
nieuwe verbindingen plaatsten de regio in een 
steeds grootschaliger sociaal-economisch krach
tenveld. Het agrarisch bedrijf concentreerde zich 
in hoofdzaak op de veehouderij. 
De structuur van het landelijk gebied werd ingrij
pend onder handen genomen in het kader van 
de ruillverkavelinginspanningen. De belangrijkste 
effecten waren gelegen in het terugdringen van 
de waterover1ast, het vergroten en bij elkaar bren
gen van de agrarische eigendommen en het ver
wijderen van elementen die een doelmatige 
landbouw in de weg stonden. Sinds de Tweede 
Wereldoor1og zijn de eigendomsverhoudingen in 
het landelijke gebied langzaam aan het verande
ren. Na 1945 is een deel van het akker1and om
gezet in grasland omdat de veehouderij een over
heersende rol ging spelen. Veel landbouwgron
den werden dus ingezaaid als grasland. 
Natuurbeschenningsorganisaties verwierven het 
eigendom over restanten van heideterreinen en 
bosgebieden. Delen van de regio werden bestemd 
tot bijvoorbeeld een militair oefenterrein, water
en zandwinningslocaties en afvalstort. De mooi
ste en best gelegen plekken in het buitengebied 
zijn in de jaren '60 en '70 in beslag genomen door 
instituten, onderzoekscentra en recreatie
voorzieningen. Delen van bossen werden als 
bouwplaats beschikbaar gesteld aan vermogende 
streekbewoners. De landschappelijke structuur 
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van de regio wordt nu gedomineerd door een lap
pendeken van stedelijke nederzettingen en grote 
bossen. 
Helmond heeft zidh, in een periode van teruglo
pende werkgelegenheid in de Peelregio, lang
zaam naar Eindhoven gericht. 
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De Centrale Slenk. Bron: Open Oog 

Legenda bodemkaart Veengronden Podzolgronden 

■ Eerdveengronden Veldpodzolgronden 

Enkeerdgronden ■ Aauwveengronden Haarpodzolgronden 

■ Hoge zwarte enkeerdgronden 
Eerdgronden 

■ Laarpodzolgronden 
■ Hoge bruine enkeerdgronden Beekeerdgronden 

Vaaggronden -c. ■ lage enkeerdgronden ■ Gooreerdgronden Duinvaaggronden 

Bodemkaart. Bron ondergrond: Topografische Dienst Emmen 
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De vorm van het aardoppervlak van het gebied 
tussen Eindhoven en Helmond heeft een lange 
ontstaansgeschiedenis. Maar voordat de morfo
logie van het gebied wordt beschreven, komt eerst 
een terugblik naar de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied. 

2.2 Morfologie 

Geologie 
De regio Eindhoven-Helmond bevindt zich tus
sen twee breuken in de aardkorst die door bewe
gingen van de aardlagen is gevormd. Tussen de 
breuken bevindt zich de Centrale Slenk. De aan
grenzende gebieden, enerzijds de rug Goirle
Oosterhout en anderzijds de Peelhorst, zijn enigs
zins opgelicht. De Centrale Slenk is ter hoogte 
van het Middengebied circa. 27 kilometer breed. 
De Centrale Slenk is een dekzandlandschap, dat 
doorsneden wordt door de beekdalen van de 
Dommel en de Aa. In het gebied wordt aan de 
oppervlakte hoofdzakelijk oud dekzand aange
troffen, dat bestaat uit lemig fijn zand. Vrij dicht 
onder de oppervlakte bevindt zich een 3 tot 5 
meter dik pakket zandig leem. 
1 n het Laat-Pleistoceen is tijdens en na de diverse 
ijstijden door de wind en het smeltwater een dek
laag afgezet van enkel meters op de Peelhorst 
en het Brabants Massief tot maximaal 40 meter 
in de Centrale Slenk. Dit zijn pleistocene afzet
tingen die kunnen worden gerekend tot de For
matie van Twente. Plaatselijk worden holocene 
afzettingen aangetroffen die kunnen worden ge
rekend tot de Formatie van Singraven. In het 
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Ha1~1 ,~ heti P'léi:stiocene, zand plaatselijk 
~J)géstoilérll, waar~or iin1 liîet: noord'~ ert11 ztuidoos
f.Emi h~r· gelt~n oud~ stui,fd111i;nen1 voorkomen. 
On'de, de pfaià1!~1ijk circa 20~2:5 meter dikke d~k~ 
1~ lbévlndt :tichi lile1 watiervoerende pakket. Dit 
pakk~ bes1~ uit gro\J/e grindhoudende zanden 
(l iè kiJnrr1•ët1 wtm:fen gerekend tot de Formaties, 
un Veghe, értll Stérllcsel. Onder het circa 50 me-
1~r dikke watsrvaerende pakket bevindt zich een 
hydr0f1ogiscll1e, basis die begtaat uit fijne slib
ho111der:1de zanden en kleien die voornam el i~1k. 
worder'I gerekend tot de Formatie van Kedichem 
éF'I Tegèfen. 

Morfologie 

Rellêf 
Het. réliêf van het gebied wordt bepaald door oude 
dékzandruggért, beekdalen en stuifduiinen. De to
pografische hoogte van het plangebied loopt van 
13,20 meter + NAP in hét uiterste noordwesten 
tàt 22, 10 meter+ NAP in het zuidoosten. Het to
tale hoogteverschil bedraagt c:îrca 9 meter: De 
vcormalige stortplaats., het momenteel in ontwik
keling zijnde landgoed Gulbergen, vormt een uit
zondering en staat als een compacte heuvel in 
hétgebied. 

Bodem 
De meeat voorkomende gronden in het gebied 
zijn globaal te verdelen in podzolgronden, hoog
en laaggelegen dikke eerdgronden en veen
gronden. Daarnaast zijn er een paar duinvaag
gronden te vinden. 
De podzolgronden bevinden zich in het midden 

van het gelbi;edl terr hoogte· van de Geerneindsche 
1-kide, Papemvoortsche Heide, IL11.1clhensche Heide 
en d'e Motenheide. De hoge en lageenkeerd!-grron" 
den zijn te vind1en rondbm Nuenen en Mierlo en 
in de beekdalen. De beekeerdgronden en veen" 
g:ronden bevinden zich vooral in de beekdalen. 

Podzolg1ronden worden1 ook wel ontginnings~ 
gronden genoemd. Op deze gronden heeft slechts 
een matige ophoping van organische- stof in de 
bovenlaag plaatsgevonden. Veldpodzotgronden 
liggen iin de jongere ontginningen van de zand~ 
gronden, de heide ontginningsgrolilden. De grom
den, bevatten geen mestdek en komen in lage 
dekzandgebieden voor. De podzolgrond'en zijn te 
verdelen in veld-, haar- en laarpodzolen. De 
laarpodzolgronden hebben een dikkere lhumus
houdende bovengrond, omdat deze gronden het 
eerst in cultuur zijn gebracht. Bij veldpodzol-gron.
den is de humushoudende laag dunner dan 30 
cm. De haarpodzotgronden zijn de hoger liggende 
podzolgronden. 
Eerdgronden vindt men op oude bouwland
gronden en in beekdalen. Vele zandgronden be
zitten een donkere bovenlaag 'eerdlaag'. Deze 
laag is ontstaan door aanvoer van organische stof 
ten gevolge van een weelderige plantengroei en 
een vertraagde vertering. Zandgronden met een 
dergelijke bovenlaag vormen goede bouwtand~ 
gronden. De hoge bruine en zwarte enkeerd-gron
den bestaan uit lemig fijn zand. Deze gronden 
hebben meestal een humushoudende boven
grond die dikker is dan een halve meter en zijn in 
De waterbeheersing in de stroomgebieden heeft 
een landbouwkundige functie, waarbij het peil in 
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het al·gemeen in het landschap· terug te herken
nen als de· wat hoger gel'egen gronden. 
De bee(i(eerdgronden treft men aan in de beek" 
dafen. De gronden zijn laag, vochtig met een vrij 
durnne lilumeuze bovengrond. Het zijn meestal 
graslanden, vanwege de hoge grondwater
standen. 
De beekeerdgronden zf~n kalkloze zandgronden. 
Ze worden gekenmerkt door een zeer donkere, 
grijsbruine humushoud'ende bovenlaag. De bo
venlaag1 is, 30 tot 50 cm dik en is lutumholJdend 
(8-20P/o)'. De ondergrond bestaat uit sterk lemig 
fijn zand, afgezet in laagjes. Ook veengronden 
bevinden zi!clh vaak in lage vochtige gebieden. 
Ze bestaan uit afgestorven plantenmateriaal. De 
(duin)vaaggronden bestaan uit stuifzand en be
vatten weinfg organische stof. De gronden zijn 
v.,einig geschikt voor landbouw doordat ze te hoog 
liggen ten opzichte van het grondwater. 

lnzijggebieden en k1Nelgebieden 
Hooggelegen zandgronden zijn potentiêle 
inzijggebieden. De inzij.ggebieden zijn vaak bos-
gebieden die de kwaliteit van het lokale grond
water beschermen. !Laaggelegen zandgronden 
zijn potentiêle kwelgebieden. De belangrijkste 
kwelzones in het gebied rond Eindhoven zijn te 
vinden langs de beekdalen van de Kleine Dom
mel en de Dommel ten noorden van Eindhoven. 
Verder lijkt langs de beekdalen van de Run en de 
Keersop eveneens, niet-antropogeen beïn
vloedde, kwel voor te komen. 
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Water 
In het Middengebied bevinden zich de stroom
gebieden van de Dommel en de Aa. Door het 
westelijk deel van het Middengebied stroomt de 
Kleine Dommel, ook wel de Rul genoemd, van 
zuid naar noord. Door het midden van het gebied 
stroomt de Luchense Wetering (deels Hooi
donksche Beek) door een beekdalglooiing. Deze 
beek ontspringt ten westen van Mierlo en mondt 
uit in de Kleine Dommel. De Hooidonksche Beek 
wordt gevoed door regenwater uit de landbouw
kundige waterlopen, kwel uit de Papenvoortsche 
Heide en door inlaat in de winter vanuit het 
Eindhovensch Kanaal. In het oostelijk deel 
stroomt de Goorloop door het Middengebied. 
Deze beek ontspringt ten zuiden van Mierlo, kruist 
het Eindhovensch Kanaal en het Wilhelmina
kanaal en stroomt dan naast de Zuid-Willems
vaart in noordelijke richting verder. 
Het stroomgebied van deze beken wordt door
sneden door het Eindhovensch Kanaal. 
Het Eindhovensch Kanaal wordt niet meer voor 
scheepvaart gebruikt, alleen nog voor roeien. Het 
Eindhovensch Kanaal wordt momenteel nog ge
voed met koelwaterlozingen. Dit koelwater be
staat uit grondwater uit dieptewinning en heeft 
een zeer hoge kwaliteit. In de nabije toekomst 
zal de koelwaterlozing worden stopgezet. Dit be
tekent dat water uit de Zuid-Willemsvaart zal toe
stromen in het Eindhovensch Kanaal. Dit water 
heeft een beduidend mindere kwaliteit. Bij inlaat 
van dit water in het stroomgebied van de 
Hooidonksche Beek dreigt dan een verslechte
ring van de waterkwaliteit. 
De waterbeheersing in de stroomgebieden heeft 
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een landbouwkundige functie, waarbij het peil in 
dë waterlopen niet met behulp van stuwen wordt 
geregeld, maar het natuurlijk verhang van het 
terrein volgt. 

Landschàp 
Het Middengebied is een open gebied met een 
gemêleerd landschap. Het vormt een soort groene 
buffer tussen Eindhoven en Helmond, maar het 
gebied is niet leeg. Er liggen twee middelgrote 
gemeenten in, Nuenen en Mierlo, maar ook ver
scheidene kleine boerengehuchten en intensieve 
veehouderijcomplexen. Het open landschap is 
met name te danken aan de agrarische functie 
van het gebied. In het gebied liggen veel akkers 
en weilanden die het een ruime uitstraling ge
ven. 
Ondanks de woningbouw en de landbouw heeft 
het landschap toch in grote mate een natuurlijk 
karakter. Het Middengebied kent verscheidene 
bos- en heidegebieden. De grote heide- en bos
gebieden zijn o.a. de Papenvoortsche Heide met 
hieraan gekoppeld de Geeneindsche Heide en 
de Molenhéidé. In het zuiden ligt de Luchensche 
Heide met daaraan gekoppeld de Strabrechtsche 
Heide en de Lleropsche Heide. En enkele kleine 
gebieden zoals de Refelingsche en Collsche 
Heide. Deze bestaan overwegend uit naaldbos 
en in mindere mate uit loofbos. 
Het landschap wordt doorsneden door de Dom
mel, de Hooidonksche Beek; de Goorloop en nog 
enkele kleine beekjes en waterlopen. Het land
schap loopt van het zuiden naar het noordwes
ten van hoog naar laag en mede door de beek
dalen heerst er een grote variatie in droge en natte 

gebieden. 

Het natuurlijk karakter moet door middel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beschermd 
worden. Hierin zijn de Hooidonksche Beek met 
een aantal afwaterende sloten en het Eind
hovensch Kanaal opgenomen als verbindings
zone. De Hooidonksche Beek vormt de ecologi
sche verbinding tussen het Eindhovensch Kanaal 
en het Nuenens Broek, een vochtig bosgebied 
ten noordwesten van Nuenen dat is aangewezen 
als natuurkerngebied. 
De Refelingsche Heide en de Collsche Heide vor
men de verbinding tussen de uitgestrekte bos
en heldezone die zich ten noorden (Papenvoortse 
Heide) en ten zuiden (Luchensche Heide en 
Molenheide) van het studiegebied uitstrekt. In de 
Groene Hoofdstructuur zijn (delen van) deze ge
bieden opgenomen als natuurkerngebied voor 
amfibieên en reptielen. Delen van de Molenheide 
op de overgang naar het Dommeldal zijn tevens 
aangewezen als natuurkern voor planten en ge
zelschappen dagvlinders van natte ecotopen. 

Cultuurhistorie 
In de laatste eeuw is het plangebied onderhevig 
geweest aan een aantal grote veranderingen. 
Toch zijn er in het gebied diverse waardevolle 
historische elementen te vinden. Er zijn enkele 
bijzondere esdekken, akkercomplexen, wegge
tjes en stedebouwkundige gebieden die een hoge 
historische waarde hebben. Daarnaast zijn er ook 
enkele historische groenstructuren te vinden. Zie 
hiervoor de cultuurhistorische waardenkaart van 
het Middengebied. 
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Het Middengebied tussen Eindhoven en Helmond 
kent een grote dynamiek. Er zijn al verscheidene 
beleidsplannen ontwikkeld op nationaal, provin
ciaal en regionaal niveau die betrekking hebben 
op dit gebied. Deze paragraaf zet de informatie 
die volgt uit de voor het Middengebied relevante 
beleidskaders op een rij . 

2.3 Beleidskaders 

Op nationaal niveau 

Voorafgaand aan de Vijfde Nota hebben vanaf 
1990 hebben de Vierde Nota en de Vierde Nota 
Extra (VINEX, 1991) de ruimtelijke ontwikkelin
gen bepaald in het nationaal ruimtelijk beleid. In 
de Vierde Nota werd de grote woningbouw op
gave geformuleerd die uiteindelijk leidde tot de 
VINEX-locaties. In de VINEX werd Eindhoven 
aangewezen als stedelijk knooppunt met een 
(inter)nationale positie op de Stedenring Centraal
Nederland. Stedelijke knooppunten moesten een 
centrumfunctie vervullen voor de regio en natio
naal en internationaal in de concurrentie van ste
den meedoen. Bij de inzet van middelen voor de 
daarbij behorende hoogwaardige publieke voor
zieningen kregen de stedel ijke knooppunten de 
voorkeur. Hiervoor moesten de betrokken steden 
en stadsgewesten wel beschikken over een goed 
economisch klimaat (aantrekkelijke bedrijfs
locaties) en een goed leef- en woonklimaat. De 
stedelijke knooppunten waren zelf verantwoorde
lijk voor het waarmaken van hun status. 

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
Op 15 december 2000 is door de Ministerraad de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VIJNO) 
met de titel 'Ruimte Maken, Ruimte Delen' vast
gesteld. Deze nota bevat het ruimtelijk rijksbeleid 
voor de komende decennia. De belangrijkste be
sluiten zijn vastgelegd in de ontwerp Planologi
sche Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid. 
De Vierde Nota was vooral gericht op het onder
steunen van de economische ontwikkeling, de 
VIJNO is meer gericht op het accommoderen van 
de aanspraak op de ruimte voor materiele con
sumptie (recreatie, wonen in het groen etc.). Vol
gens de VIJNO is ruimtel ijke ordening meer dan 
het op elkaar afstemmen van ruimtebehoeften. 
Het gaat ook om het bewaren en vergroten van 
de belevingswaarde van de ruimte. De VIJNO 
onderscheidt vier ontwikkelingsbeelden voor Ne
derland : 'Nederland als Europese regio', 'ver
scheidenheid van en in stad en land', 'stedelijke 
netwerken' en 'meebewegen op water'. 

Het uitdijende ruimtegebruik voor wonen, werken, 
infrastructuur en intensieve landbouw vermindert 
het traditionele onderscheid tussen stedel ijke en 
landelijk gebied. Diversiteit van landschap, ruim
telijke contrasten en cultureel erfgoed staan daar
door onder druk. In de VIJNO wordt het contouren
beleid geïntroduceerd. Rond het bestaand be
bouwd gebied van steden en dorpen én het ge
bied dat nodig is voor de uitbreidingen tot 2015 
worden rode contouren getrokken. Buiten dit ge
bied mag in principe geen nieuwe bebouwing 
meer komen. Binnen de rode contouren is plaats 
voor een grote variatie aan woon- en werkmilieus, 
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zowel levendige stedelijke centra als rustige 
groene wijken en voorzieningen. 
Het gebied buiten de rode contouren is het 'buiten
gebied'. Een deel daarvan - natuurgebieden, be
langrijke groengebieden en cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden - wordt beschermd door 
groene contouren. De rest wordt aangeduid als 
balansgebied. Overal is het beleid erop gericht 
de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door een 
ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. 
Het contourenbeleid wordt ingezet om concrete 
fysieke omstandigheden voor wonen en werken 
van mensen functioneler, geavanceerder en aan
trekkelijker te maken en dichtslibben, ver
rommel ing en versnippering van het landschap 
tegen te gaan. Provincies en gemeenten dienen 
voor 2005 het contourenbeleid vorm te hebben 
gegeven in bestemmings- en streekplannen. 

In de VIJNO wordt Eindhoven samen met Hel
mond, Breda, Tilburg en Den Bosch (Brabantstad) 
gezien als (inter)nationaal stedelijk netwerk. 
Aandachtspunten voor Brabantstad zijn onder 
meer de internationale positionering van Eind
hoven, de IJzeren Rijn en de Brabantlijn. Daar
naast stelt de nota dat tot 2030 de verstedelijking
sopgave voor wonen, werken en voorzieningen 
zoveel mogelijk moet worden opgevangen in de 
stedelijke netwerken. 
Voor de stroomgebieden van de Dommel en de 
Beerze streeft het rijk naar de aanleg van een 
robuuste ecologische verbinding hiertussen. 
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Nota 'Wonen, wensen, mensen' 
Naar aanleiding van de VIJNO werd de nota 'Wo
nern, 1Nensen, mensen' geschreven. Met deze rnota 
wordt de visie op het wonen in de 21 s1e eeuw be
schreven. De lkemthema's van de nota zij n; 

meer zeggenschap voor burgers over wo
ning .en woonomgeving 
kansen scheppern voor mensen in kwets
bare posities 
maatwerk 1in wonen voor mensen die zorg 
nodig hebben 
!kwaliteit van wonen in de steden vergro
tern, 
meer ruimte voor 'groene' woonwensen 

Enkele andere nota's en beleidsplannen die de 
VIJINO en de Nota 'Wonen, wensen, mensen' voor 
gingen zijrn het Striuctuurschema Groene Ruimte 
en het Natuurbeleidsplan, de nota 'Natuur voor 
mernsen, mensen voor natuur' en de Nota 
Belvedère. Hieronder worden ze allemaal even 
kort besproken. 

Structuurschema Groene Ruimte & Natuur
beleidsp.lan 
In het Stnuctuurschema Groene Ruimte (SGR) 
zijn de hoofdbeleidslijnen uit de VINEX voor het 
landelijk gebied verder uitgewerkt. Het SGR 
omvat .zowel het geïntegreerd (ruimtelijk) beleid 
als ,ook het sectorbeleid voor het landelijk gebied. 
De hoofddoelstelling van het SGR is het bieden 
varn v<Oldoende ruimte voor het voortbestaan dan 
wel het ontwikkelen van de verschilllende groene 
functies 1in het landel.ijk gebied. Daarbij moet de 
duurzaamheid, identiteit en gebruikswaarde van 

het itarndeliij!k 1gebied in zijn geheel zo goed moge
llij k worden behouden of ontwikkeld. Het SGR 
rgeeft voor 'het landelijk gebied de belangf'1iäkste 
thema's aan met de daarbij behorende streef
lbeelden en de strategieên om deze te berei'kern . 
\Joor de uitvoering van het beleid vormt de land-
1inridhting het v.oomaamste instrument. De SGR 
zal rnaaraanleidlingvande VIJNO ,geaotualiseerd 
wordern, wat zal leiden tot SGR lil. 
V:erder is het ~ijksbeleid v,oor de 111atuur vastge
llegd 1illil het iNatuurbeleidsplan. Daarbij gaat het 
om de prioriteit van r,ij kswege voor duurzaam lbe
lhoud, herstel ern ontwikkelin,g van nationaal en 
internationaal belangrijke ecosystemen binnen 
een ruimtelijlke stabiele ecologische hoofd
structuur. Daarnaast ligt van rijkszijde een priori
teit voor instandhouding van aardkundige ern cul
tlllurhistorische waarden van gebiedern met spe
cifieke larndschappelijke ,kwaliteiten. 
De uitwerkirng van deze twee beleidsdocumenten 
heeft geleid tot de EHS. Deze omvat alle ,gebie
den waanbirnnen de functie natuur reeds is veillig
gesteld of in de toekomst naar alle waarschijn
llijk:iheid veiliggesteld kan worden. 

!De nota 'Natuur voor mensen, mensen voor 
1natuur ' 
De titel van de rijksnota geeft al aan dat het be
lleid ,gericht is op natuur die aansluit bij de wen
sen van mensen; natuur die goed bereikbaar, toe
gankelijk en bruikbaar moet zijn. Tegelijkertijd 
wof'idt diezelfde natuur door mensen beschermd, 
!beheerd,, ibewerkt en ontwikkeld. De nota d~aagt 
bij aan een meer samenhangend natuurbeleid en 
vervangt daarom integraalvier groene nota's, 
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namelij:k het INatU1uribeleidsplan, de Nota Land
schap, het !Bosbeleid~lan en Strategisch plan 
van aarnpak Biodiversiteit. Verder biedt de nota 
het kader voor behollld en duurzaam ,gebruik van 
biocltiversiteit in onder meer landbouw, visserij, 
toerisme ·en water. De nota vormde eern bouw
steern voor de VIJNO, het SGRII, en het Vierde 
Nlationaal Milieubeleidsplan. 
Doelstelling van de nota is de versnelde Irealisa
tie van de ecologisdhe lhoofdstructuur. Het kabi
net zet daarbij middels de zogenaamde 'Robuuste 
Verbirndingern' extra in op het verbeteren" v,e~bin
dern 1en vergroten van natulllrgebieden. Voor ver
ster1kiing varn de !larndscha,ppelij!ke identiteit en 
kwa'lite'it wordt geïnvesteerd in 40. 000 ha. 
larndschapselementen. Daarnaast 'Ml de overheid 
de samen'leving -sterker bij het natuU1rbeleid be
treklken door het natuurbeleidstelsel te vereen
voudigen ern ''afrekenbaar' te maken. lln de nota 
'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' v.ordt 
,eern meer ,offensieve aanpak van het 1landschap 
aange'korndigd . Er wordt gekozen v,oo:r een 
ontwilkkel1ings- en ontwe~pgerichte landschaps
strategie, zodat 11arndschapskwaliteit mede de in
zet wordt van rulmtel,ijke keuzes. Ruimtelijke 
,ontwikkelingen vvorden getoetst op kwaliteit, te 
beginnen bij initiatieven van het rij k zelf. De di
rectie Nlatuurbeheer is inmiddels begonnen met 
,de ope~ationalisering van de offensieve aanpak. 

Nota Belvedère 
Deze rijksnota geeft een v,isie op de wijze waarop 
met de cultuurhistorische kwaliteiten van het fy
sieke leefmilieu iin de toekomstige ruimtelij ke in
richting van Nederiland kan worden omgegaan. 
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Belvedèregebieden. Bron: Streekplan provincie Noord-Brabant ' 
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Analyse Middengebied 

Cultuurhistorie wordt daarbij beschouwd als van 
vitale betekenis voor de samenleving en de indi
viduele burger. Het behoud en benutten van het 
cultureel erfgoed voegt kwaliteit toe aan de cul
turele dimensie van de ruimtelijke inrichting. Een 
ontwikkelingsgerichte benadering staat daarbij 
centraal. 
Belvedèregebieden zijn gebieden met een hoge 
concentratie van cultuurhistorische waarden. Voor 
de Belvedèregebieden is in de nota een actief 
cultuurhistorisch ruimtelijk beleid geformuleerd, 
gericht op de instandhouding van de cultuurhis
torische identiteit en de daarvoor bepalende cul
tuurhistorische kwaliteiten. Het Dommeldal be
hoort tot de selectie van Belvedèregebieden. 

Op provinciaal niveau 

Het ruimtelijk beleid van de provincies is verwoord 
in streekplannen . Deze plannen vormen het 
integratiekader voor ruimtelijke plannen op lager 
bestuursniveau en hebben daarin een coördine
rende en stimulerende taak. Het streekplan is de 
toetssteen bij de goedkeuring van bestemmings
plannen en grondslag voor het geven van aan
wijzingen. 
Op 22 februari 2002 is het streekplan voor Noord
Brabant 'Brabant in Balans' vastgesteld. Met dit 
streekplan wordt in feite al een start gemaakt met 
de doorwerking van de Vijfde Nota. Daarbij gaat 
het vooral om de uitwerkingsplannen voor de ste
delijke en de landelijke regio's en het project 
'Revitalisering Landelijk Gebied' (RLG). 



Analyse M iddengebi,ed 

'Brabant In Balans' streekplan voor Noord
Brabant 
Het hoofddoel van het streekplan is het nastre
ven van een zorgvuldiger ruimtegebruik. In de 
visie worden daartoe vijf leidende principes be
schreven: 
- meer aandacht voor de onderste lagen 
- zuinig ruimtegebruik 
- concentratie van verstedelijking 
- zonering van het buitengebied 
- grensoverschrijdend denken en handelen 

Om tot zorgvuldiger ruimtegebruik te komen ligt 
in het ruimtelijk beleid de nadruk op een aantal 
aspecten. De toepassing van de lagenbenadering 
moet de ruimtelijke ontwikkelingen afstemmen 
op de draagkracht van het watersysteem en de 
bodem, op de waarden van natuur, landschapen 
cultuurhistorie, en aansluiten op de kwaliteiten 
van onze infrastructuur. Zuinig ruimtegebruik 
moet de groei en de spreiding van het stedelijk 
ruimtebeslag afremmen. Verder is het van groot 
belang dat de omgeving op een duurzame wijze 
wordt ingericht en beheerd en er aantrekkelijk 
uitziet, zowel in landschappelijke, stedebouwkun
dige als architectonische zin . Daarnaast moeten 
de sociale effecten van het ruimtelijk beleid, waar 
dat kan, een bijdrage leveren aan sociale recht
vaardigheid . Ten slotte moet er grens
overschrijdend gedacht en gehandeld gaan wor
den. Op elk schaalniveau - Europees, rijks-, pro
vinciaal, gemeentelijk of ander- is immers sprake 
van grensoverschrijdende samenhang, zowel in 
het natuurlijk systeem als in de menselijke acti
viteiten. 

Hieronder worden de vijf leidende principes van 
het streekplan wat uitvoeriger beschreven. 

Meer aandacht voor de onderste lagen 
Belangrijkste gedachte achter dit principe is dat 
de onderste twee lagen, het natuurlijk systeem 
en de infrastructuur, meer sturend moeten wor
den. 
Voor het oplossen van de problemen en ter voor
bereiding op toekomstige ontwikkelingen is be
houd en versterking van de robuustheid van het 
water- en bodemsysteem nodig. Dit betekent dat 
de afhankelijkheid van watertechnische maatre
gelen teruggedrongen moeten worden en de veer
kracht van het water- en bodemsysteem hersteld 
moet worden. De kans op schade of gevaar als 
gevolg van teveel, te weinig of tevuilwater neemt 
dan af. 
Water vraagt dus de ruimte. Het vraagt ook een 
andere manier van omgaan met de ruimte. Vaak 
zijn functiecombinaties met water mogelijk die 
de ruimtelijke kwaliteit versterken en ontwerpers 
uitdagen tot vernieuwende ontwerpen. De ruim
telijke opgave zit vooral in meervoudig en 
innovatief ruimtegebruik in overeenstemming met 
de eisen vanuit het bodem- en watersysteem . 
Het natuurbeleid van de provincie richt zich op 
verbetering van de ecologische kwaliteit en ver
hoging van de belevingswaarde van de natuur. 
Voor deze belevingswaarde is het vooral van 
belang de natuur in en om de grotere steden te 
ontwikkelen en de recreatiemogelijkheden te ver
groten. Cultuurhistorische en andere landschap
pelijke waarden dienen gerespecteerd te worden 
en kunnen als inspiratiebron leiden tot de verho-
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ging van de landschappelijke kwaliteit van het 
onbebouwde en het bebouwde gebied. Voor de 
verbetering van de ecologische kwaliteit moet de 
natuur voldoende ruimte worden gegund. 
Om de natuur voldoende ruimte te bieden is in 
het' Streekplan Noord-Brabant' (1992) de groene 
hoofdstructuur (GHS) ingevoerd. De groene 
hoofdstructuur (GHS) is een samenhangend net
werk van alle natuur- en bosgebieden, landbouw
gebieden en andere gebieden met bijzondere 
natuurwaarden, en landbouwgebieden die bijzon
dere potenties hebben voor de ontwikkeling van 
natuurwaarden. Voor deze gebieden is een pla
nologische basisbescherming geformuleerd. In dit 
streekplan wordt deze GHS gehandhaafd, zij het 
met enkele aanpassingen. Zoals de twaalf regio
nale natuur- en landschapseenheden die rondom 
grote en belangrijke delen van de GHS zijn ge
projecteerd. 

Voor de tweede laag, infrastructuur, geldt dat het 
net van stroomwegen in Brabant als afgerond 
wordt beschouwd, met uitzondering van al goed
gekeurde en nog in studie zijnde wegen, zoals 
de planstudie BOSE (Bereikbaarheid Oostelijk 
deel Stadsregio Eindhoven-Helmond). Uit de 
planstudie BOSE kan de behoefte blijken aan een 
nieuw tracé tussen de A58 en de N279, ter vol
tooiing van de ruit rond Eindhoven en Helmond, 
die als stroomweg nodig is. 
Waar de besluitvorming over de wijze van 
inpassing van nieuwe infrastructuur nog niet heeft 
plaatsgevonden, is het van groot belang dat de 
uitvoering plaatsvindt met een minimum aan 
aantasting van kwetsbare landschappen en na-
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tuurgebieden. Waar sprake is van een botsing 
van verkeersverbindingen met ecologische ver
bindingen (botsende corridors) moet worden ge
zocht naar oplossingen die aan beide soorten 
verbindingen recht doen. De provincie wil geen 
nieuwe, ingrijpende doorsnijdingen meer van het 
Brabantse land. Dit sluit oplossingen boven, on
der of naast bestaande lijnen natuurlijk niet uit. 
Integendeel, het beleid biedt voor dergelijke 
innovatieve, ruimtebesparende oplossingen juist 
de ruimte. 

Zuinig ruimtegebruik 
Zuinig ruimtegebruik betekent dat de economi
sche groei gepaard gaat met een minder dan 
evenredige groei van het ruimtebeslag . Ontkop
peling dus van economische groei en groei van 
het ruimtebeslag. Dat economische groei telkens 
gepaard gaat met een groter ruimtebeslag mag 
geen vanzelfsprekendheid meer zijn; er moet een 
sterker accent gelegd worden op het inbreiden, 
herstructureren, intensiveren en meervoudig ge
bruik van de ruimte. Hiervoor zouden meerdere 
functies op één en dezelfde locatie gecombineerd 
moeten worden. 
Stedelijke uitbreidingen ten koste van het buiten
gebied moeten zoveel mogelijk worden voorko
men. Wanneer uitbreiding onontkoombaar is, 
moet deze gepaard gaan met een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit elders in het buiten
gebied. In de uitwerkingsplannen voor de stede
lijke en de landelijke regio's moet hieraan con
creet invulling worden gegeven. 

Concentratie van verstedelijking 
Het concentreren van de verstedelijking moet 
enerzijds de steden voldoende draagvlak geven 
voor hun functie als economische en culturele 
motor en anderzijds het dichtslibben van het lan
delijk gebied tegengaan. Het voortzetten van dit 
concentratiebeleid op provinciale schaal betekent 
dat het leeuwendeel van de woningbouw en de 
aanleg van bedrijventerreinen en infrastructuur 
moet plaatsvinden in vijf stedelijke regio's. De 
stedelijke regio's zijn zodanig ruim aangeduid, dat 
zij - met het perspectief van 20 à 25 jaar - kun
nen voorzien in de ruimtebehoefte voor wonen 
en werken. 

De stedelijke regio's zijn ruimtelijk samenhan
gende, verstedelijkte gebieden, die zich zullen 
gaan ontwikkelen tot complete stedelijke gebie
den. Ze bieden een aantrekkelijk, in verschillende 
dichtheden vormgegeven woon-, werk- en leef
milieu. De stedelijke regio's zijn onderdeel van 
de duurzame ruimtelijke structuur van Noord-Bra
bant en aangewezen om ook op de langere ter
mijn een groot deel van de Brabantse verstede
lijking op te vangen. Afstemming binnen het ste
delijk netwerk betekent ook dat ruimteclaims 
waaraan in een stedelijke regio niet meer tege
moet kan worden gekomen, worden opgevangen 
in een van de andere stedelijke regio's. 
Binnen de stedelijke regio's liggen belangrijke 
groene en open gebieden, zoals het Dommeldal. 
Dit zijn kwetsbare gebieden die, met name door 
hun ligging tussen stedelijke centra en nabij snel
wegen, onder druk staan van verstedelijking. De 
provincie vindt het van groot belang deze 'groene' 
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kwaliteiten van de stedelijke regio's te behouden 
en te versterken. Bij de verdere uitwerking en 
invulling van de ruimtelijke ontwikkelingsmoge
lijkheden in de stedelijke regio's moet hieraan dan 
ook uitdrukkelijk aandacht worden besteed. 
Gezien de groeiende recreatiebehoefte is het van 
belang de recreatiemogelijkheden in of in de na
bijheid van de stedelijke regio's te bevorderen. 
Dagrecreatie en de ontwikkeling van groen
structuren in de stedelijke regio's kunnen hierbij 
hand in hand gaan. 

De provincie is zich ervan bewust dat het beleid 
van concentratie van verstedelijking sociale ge
volgen heeft. Door de verstedelijking te concen
treren wordt het mogelijk functies bij elkaar te 
brengen, met name in de stedelijke regio's. Door 
woon-, werk-, zorg- en recreatielocaties dichter 
bij elkaar te brengen zijn mensen beter in staat 
arbeid te combineren met zorgtaken en ontspan
ning. De mogelijkheden voor participatie van met 
name vrouwen met jonge kinderen worden er
door vergroot. Bundeling van activiteiten draagt 
er ook toe bij dat de groei van de mobiliteit enigs
zins wordt getemperd en dat de (gevoelens van) 
veiligheid in wijken en buurten worden vergroot. 

Zonering van het buitengebied 
Ervan uitgaande dat de Reconstructiewet 
Concentratiegebieden in 2002 van kracht wordt, 
wil de provincie in de periode tussen 2002 en 2012 
het voortouw nemen in de revitalisering van het 
landelijk gebied, zowel in het wettelijke 
reconstructiegebied, Midden- en Oost-Brabant, 
als in West-Brabant. De zonering van het buiten-
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,gebied in di1t streekplan 1WOrdt bescmouwcil al.s een 
belangrijlk nidhtpunt voor de nevitalisering. 
Om de drie hoofdfuncties - lamdbouw, natuur en 
re.oreatie - en andere aan het bl!l itengebied .ge
bomden functies ieder voor zich en in onder'l:ing 
verband maximaal tot hun 1necht te llaten Ikomen, 
i:s het nodig om ze ruimtelijk bij elkaar te bnengelil 
waar dat nuttig is en v.an e'lkaar te ,scheiden waar 
ze elkaar dwars i(dr;eigen te~ zitten. Om dit tot 
stand te bre rn gen wordt het bui t.e1rn1gebied 
,gezoneerd. Dat wil zeggera dat het iin een aarntal 
,gebieden ve.ndeeld 'tVOrdt, waarin de onMi'~ke:ling 
varn sorn,rrniige ifuncties gestimuleend ,ern die v.an 
.andere afgeremd wordt. B'ij de begrenzîng van 
de zones speelt de 1lagenbenadering een belang
rijlke 1rdl . 
De provincie wil de (potentiêle) natuurwaardlen 
en de hier1111ee samenhangende llandschappelijke 
waanden in de GHS planole>gisch beschermen. 
De Agrarische Hoofdstnuctul!lr (AHIS) ,omvat het 
gebied buiten de GHS, de bebouwde 'kermen ,ern 
infrastructuur. lrn de .A!HIS staat de 1i11starndhouding 
en die verstenking varn de landbouw voo:rqp. 
Landbouwbedrijven hebben er in beginsel ,de 
ruimte om zich te ontwikkelen in de door hen 
gewenste richting. De GHS en de AHS, die sa
men het hele buitengebied in de provi1rncie om
vatten, worden 'beschouwd als de twee hoofd
zones 1in het buitengebied. Elk zijn ze onderver
deeld in een aantal subzones, die een genuan
ceerde benadering mogelijk maken. 

Voor de landelijke regio's geldt dat de toene
mende waardering voor natuur en landschap, nust 
en ruimte een druk legt op de larndbouw. De reac-

,ties van boerem op dezie orntwikkelingern lopen 
u iteen. 8r is een groe,p die in2:et op ,v,ende11e 
:sdhaalvergroting ,ern i1rntensiver'1in_g. Een ·tweede 
groep sdhakelt over op ikle.i nschalige,, extensieve 
of ge.~pecialiseerde vormern van landbouw. E,en 
delide groep boenen schakelt ov,er op agrarisch 
1natuurlbehleer, recreatie ,of zarg, de zogeheten 
v erbtïede landbouw. En ten slotte emigreert of 
:stqpt eern toememernd aantal lboerern. 
'Voormal:ige agrarische bedr ijfslocaties trekken 
:nieuwe, vaak niet .aan het bu'iterngebied gebon
den actiViiteiten aam ,die de lileiging hebben 01111 te 
expanderen. Op de meeste plaatsen is dit ,onge
wenst. De proviincie streeft naar het behoud van 
de agrartisohe bestemming van locaties die blij
vend gesdhikt zijin voor een agrarisch bedriiü.f, 
omdat ,er veel behoefte zal ontstaan aan locaties 
voorde qpvang v,an bedrijven die verplaatst wor
den in met kader van 'het project 'Rev•italisering 
Landeliijk Gebied' (IRLG ~. Op de andelie locaties 
wonden in bepen~te mate niet-agrarische fl!IActies 
toegelaten en moeten de overtolllige gebouwen 
worden gesloopt. 

Grensoverschrijdend dernken en handelen 
Ten aanzien van de ilïlternationale ein inter-
1provirnciale afstemming van ruimtelijke ontwik
lkelingen liggen er acceniten op het gebied van 
wate~, natuu~, infrastructuur, verkeer en vervoer 
.en bednijvigheid. 
Od.k van gemeenten en andere initiatiefnemers 
wordt verwadht dat zij grensoverschriijdend den
ken en handelen. Dit betekent dat gemeenten 
aarndacht moeten besteden aan grens
overschrijdende aspecten van h un ruimtelijke 
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plarnne.n ern projecten ,ern hiervan ook bliijk ,geven 
in hun motivering. Waar grensov1ersclilrijdende 
belangen in het geding zijn, wordt v ,erwadht van 
,gemeenten dat z,i~ ,overleg voeren met hum buur
,gemeentern . 1ln de 1Plarmen moeten de u itkomsten 
van dat ,overleg tenug te ~inden zijn en moet dui
,delijk worden gemaa~t op •welke'Wijze ze m et deze 
ui~komsten nekerning :ho.lilden. 
lrn de uitwerl<i rngs.plannern ·voor ,de stedel1iülke en 
de larndeli j,ke 1rreg1io's en in h1et project 
'iR,eviitalisering LandeliijkGebied' spelen de inter
,gemeentelijke as,pecten eveneens ,een belang
rijke rol. 

Nota 'Reconstructie aan Zet'; Koepelplan Re
,constructle .Zandgronden 
Eind 2000 heeft ,de Tw,ee.de !Kamer de 
Reoonstructiewet Ooncentratiegebiede vastge
steld .. IDe2!e wet biedt de basis voor een grondige 
,o,pknapbeurt van het landelijk gebied. De oor
s,pronkelijke aanleiding voor de w-et vormde de 
vankenspestepidemie 1in 1997. De r.eorgarnisatie 
\(an ,de iintensieveveehol!lderij isooodzakelijk, odk 
van~ge de steeds sterkere ,concurrentie op de 
wereldmarnt. D it pakt alleern goed uit wanneer te
,gel i~lkertijd c!Je plattelands,problemen 1in de volle 
breedte wordern aarngepakt. De r:econstructiewet 
regelt deze i:ntegrale aanpak. De reconstructie
wet geldt voor !Midden- en Oost-Brabant., waar 
de prot:llematiek van intensieve larndbouw het 
meest ,intens iis. 

De IProMi noiale Staten hebben in jurni 2001 de nota 
'Reconstructie aan zet; Koepel1plan Reconstruc
tie Zandgnonden' vastgestelld . Deze ontwerpnota 
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heeft twee primaire functies, een richtinggevend 
kader voor de reconstructiecommissies en een 
integrerend kader voor het provinciale beleid voor 
het landelijk gebied. 
De Reconstructie heeft twee hoofddoelen. Ten 
eerste het bevorderen van een goede ruimtelijke 
structuur voor landbouw, natuur, bos, landschap, 
recreatie, water, milieu en infrastructuur, de ver
betering van het woon-, werk- en leefklimaat en 
de verbetering van de economische structuur. 
Ten tweede het scheppen en benutten van kan
sen voor een duurzame sociaal-economische 
ontwikkeling. 
De Reconstructie is gericht op duurzame ontwik
keling van het landelijk gebied. 

Revitalisering Landelijk Gebied 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Reconstructiewet concentratiegebieden is in Bra
bant het Bestuurlijk Platform Reconstructie op
gericht. Daarin zijn overheden, landbouw
bedrijfsleven en natuur- en mi lieuorganisaties 
vertegenwoordigd. In 1999 heeft het platform de 
'Hoofdlijnen Provinciale Uitgangspunten Recon
structie Zandgronden' gepresenteerd. Daarin zijn 
twee hoofddoelen voor de reconstructie te on
derkennen. Eerste doel is het creëren van een 
goede omgevingskwaliteit, tweede is het schep
pen en benutten van kansen voor een duurzame 
sociaal-economische ontwikkeling, met name in 
de landbouwsector en de toeristisch-recreatieve 
sector. 
Een centraal element in het project 'Revitalisering 
Landelijk Gebied' is de zogeheten 'integrale zone
ring'. 

Integrale zonering in het kader van Revitalisering 
Landelijk Gebied 
Een centraal element van de reconstructie
plannen en de gebiedsplannen is de zogeheten 
integrale zonering. Doel hiervan is het ordenen 
van de verschillende gebruiksfuncties in het lan
delijk gebied zodat zij zich duurzaam kunnen 
handhaven en ontwikkelen. Integrale zonering 
schept hiervoor de fysiek ruimtelijke randvoor
waarden. 
Elk gebied wordt ingedeeld in drie zones: als 
landbouv.ontwikkelingsgebied, verwevingsgebied 
of extensiveringsgebied. Deze zones geven op 
lokale schaal de hoofdrichting weer voor de ont
wikkeling van het buitengebied. Zij zijn de kap
stok voor de verdeling van alle inspanningen die 
in het kader van de revitalisering van het lande
lijk gebied worden verricht. In de Reconstructie
wet concentratiegebieden zijn de zones als volgt 
gedefinieerd: 

Landbouwontwikkelingsgebied: ruimtelijk 
begrensd gedeelte van een reconstructie
gebied met het primaat landbouw, dat geheel 
of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van 
de reconstructie zal voorzien, in de moge
lijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwe 
vestiging van intensieve veehouderij. 

Verwevingsgebied: ruimtelijk begrensd 
gedeelte van een reconstructiegebied, gericht 
op verweving van landbouw, wonen en na
tuur. Hervestiging of uitbreiding van inten
sieve veehouderij is hier mogelijk als de ruim
telijke kwaliteit of functies van het gebied zich 
daar niet tegen verzetten. 

Extensiveringsgebied: ruimtelijke be-
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grensd gedeelte van een reconstructiegebied 
met het primaat wonen of natuur. Uitbreiding, 
hervestiging of nieuwe vestiging van in ieder 
geval intensieve veehouderij is hier onmo
gelijk, of zal in het kader van de reconstruc
tie onmogelijk worden gemaakt. 

Volgens het 'Koepelplan Reconstructie Zandgron
den' zijn gebiedsdifferentiaties voorzien binnen 
deze zones. Zo kennen de landbouw
ontwikkelingsgebieden accenten voor akker- en 
tuinbouw, boomteelt, glastuinbouw, grond
gebonden veehouderij en intensieve veehoude
rij . 

Enkele andere nota's, beleidsplannen en andere 
belangrijke documenten die aan het streekplan 
en het koepelplan vooraf gingen zijn het Provin
ciaal Natuurbeleidsplan, het Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan, de debatvisie Brabant 
Contrastrijk en Ontwerpen aan Brabant 2050. 
Hieronder worden ze allemaal even kort bespro
ken. 

Provinciaal Natuurbeleidsplan 
Het Provinciaal Natuurbeleidsplan (PNB) stuit aan 
op het Nationaal Natuurbeleidsplan en de pro
vinciale studie Natuurontwikkeling in Noord-Bra
bant. Hierdoor heeft het rapport voor een groot 
deel dezelfde doelstellingen als het Nationale 
Natuurbeleidsplan. Uit de provinciale studie blijkt 
dat, met betrekking tot de natuurwaarden, niet 
volstaan kan worden met verhoogde beheers
inspanningen en bescherming van de resterende 
natuurgebieden. Het herstel van ecologische ver
banden is noodzakelijk. Tussen de verschillende 
natuurkerngebieden dienen natuurontwikkelings-
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,gebi,eden .ern ;ecologische verbindingszones te 
,wordlen .qpgeridlilt. Samern met de natuurkern
gebieden ,en de multiiunctionele bossen vormen 
Ziij de 1Gli0ene Hoofdstructuur (GHS). 

Provinciaal Waterhuishoudiingsp'lan 'Samen 
werken aan water' 
Het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (IPWHP) 
is geridht op het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer 
van gncmol- en oppervlaktewater. Centraal staat 
het ter~gdrirngern van de verontreiniging en het 
tegenga.an van verdere v,erdrogiing. IDe 
orntti~ekking van grondwater wordt gestabiliseerd. 
Oe provincie heeft beperkingen geste~ld aan de 
benegerning vanuit grond- en oppervlaktewater. 
De doelstellingen voor de lange termijn voor de 
versohi:llende·watersystemen Ziijn in streefbeelden 
uit.gewerkt. Voor lil.et bereiken van die streef
beelden :is ondersteuning nodig vanuit 1nuimtelijke 
ordening en natuur- en milieubeleid. Aan opper
vlaktewateren en aan het grondwater zijn ,ecolo
gische en :gebruiksfuncties toegekend en zijn per 
functîe doelstellingen vastgelegd. De functies en 
de daaruit voortvloeiende doelstellingen zijn uit
gangspunt voor het door het waterschap ite voe
ren beleid. 

Brabant Contrastrijk 
Dit debatstuk geeft een ruimtelijke visie op de 
toekomst van Brabant. Hierin schetst men tot 
2020 een bevolkingsgroei van ca. 10% met een 
woningvoorraadgroei van 20%, veroorzaakt door 
de afnemende woningbezetting ten gevolge van 
de vergrijzing en de individualisering. Ook wordt 
verwacht dat in de komende tien jaar de helft van 
het aantal boeren verdwijnt, vooral in de inten-

isieve veehouderij . 
Voor een v,itaal platteland en het beheer van lhet 
buitengebied is en blijft de landbouw belangrijk. 
Hienbij past ook verbreding van de landbouw
activ,iteiten met natuur- en landschapsbeheer en 
r.ecreatie .. 
Doelstellingen zijn het behouden ,en ver:sterken 
van kemkwali teiten door lhet op elkaar afstem
men van de drie Brabantse hoofdbelangen: het 
,ecdl.ogisohe, sociaal-culturele en econom,isdhe 
belang. 
De ontwikklelingen moeten voortaan beter bijdra
gen aan het herstel van het natuurlijke systeem 
en aan behoud en versterking van de verschei
denheid in Brabant. 

Ontwerpen aa:n Brabant 2050 
In de twee delen van Ontwe~pen aan Brabarnt 
2050 worden scenario's geschetst voor de ont
wi.kkeling van Brabant. Hiermee wilde de prov,in
cie bouwstenen., principes en uitgangspunten voor 
het nieuwe stree~plan destilleren. In het rode deel 
worden vier verschillende scenario's beschreven: 
de historische stad, de complete stad, de be
grensde stad en de 'global city'. In het groene 
deel wordt beschreven hoe deze toekomstbeel
den bereikt kunnen worden. 
Uit deze scenario's is naar voren gekomen dat 
vanwege .de exponentiêle groei van de drie sub
systemen landbouw, wegen en water, hier aan
dacht aan besteed moet worden in de lange 
termijnvisie. 
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Beleldskeuze wonen 2005-2015 

Beleidskeuze wonen 2005-2015. Bron: Regionaal Structuurplan voor de regio Eindhoven 
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Op regionaal niveau 

Regionaal Structuurplan voor de regio Eind
hoven 
Het Regionaal Structuurplan voor de regio Eind
hoven beschrijft de gewenste toekomstige ruim
telijke ontwikkeling van de regio. Een van de uit
gangspunten is dat de stadsregio, als motor van 
de regio, haar taak voor wonen en werken moet 
waarmaken. Het Structuurplan vertaalt de VINEX
opgave in een ruimtelij k kader. 
Voor de periode 2005-2015 wordt de woning
behoefte geraamd op 20.000 tot 25.000 wonin
gen, afhankelijk van de gehanteerde variant. In 
vergelijking met de voorgaande periode is er een 
sterke terugval in woningbehoefte als gevolg van 
het afnemen van de natuurlijke groei en de ver
grijzing van de bevolking. Het verschil tussen de 
hoge en de lage variant is toe te schrijven aan de 
aannamen met betrekking tot de migratie. 
De verdeling van de woningbehoefte over stads
regio en landelijk gebied is gericht op het behoud 
van het evenwicht tussen stad en ommeland. Het 
ijkjaar daarvoor is het jaar 1985. De verhouding 
van de woningvoorraad van stadsregio en lande
lijk gebied bedroeg toen 71 ,7 % : 28,3 %. 
Het Samenwerkingsverband Regio eindhoven 
(SRE) heeft in het Middengebied twee uitleg
gebieden gepland, Brandevoort en Nuenen-West. 
Voor de periode 2005-2015 staan voor deze ge
bieden respectievelijk ca . 2 .000 (met rest
capaciteit van 1.000) en ca. 2.500 woningen ge
pland. Dit zijn ruimtereserveringen, geen harde 
beleidskeuzen. 
Hiernaast wordt het belang aangegeven van een 
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sterke en duurzame groenstructuur voor de kwa
liteit van de stadsregio. Ontwikkelingen in het 
Middengebied moeten dan ook afgestemd wor
den op natuur en landschap. 

Op gemeentelijk niveau 

Op gemeentelijk niveau liggen de ideeên voor 
het Middengebied enigszins uiteen. De gemeente 
Nuenen heeft voor de dorpsuitbreiding kleine aan
tallen en lagewoningdichtheden in het hoofd, ter
wijl Eindhoven voor Nuenen-West altijd grote 
plannen heeft gehad. Het SRE zit daar met het 
regionaal structuurplan tussen in. Hierdoor heerst 
er een bepaald spanningsveld tussen de verschil
lende instanties over de ontwikkeling van dit ge
bied. Na de gemeenteraadverkiezingen van 2002 
is bekend geworden dat de gemeentelijke herin
deling niet doorgaat en Nuenen in de toekomst 
een zelfstandige gemeente blijft. 

Structuurvisie stad 
De gemeente Eindhoven is momenteel nog be
zig met het maken van de Structuurvisie stad. 
De visie gaat uit twee delen bestaan. Het eerste 
deel is de aanzet tot de visie, de beschrijving van 
de lopende gang van zaken, Eindhoven tot 2010. 
Het tweede deel, Eindhoven 2030, geeft de visie 
weer voor Eindhoven tot het jaar 2030. 
In de Structuurvisie Stad wordt Nuenen gezien 
als losse gemeente die door een duidelijke bar
rière, het Dommeldal, van Eindhoven geschei
den wordt. Nuenen waarborgt de woonopvang 
voor mensen die in een dorp willen wonen. In 
Nuenen kunnen ze deze omgeving vinden en toch 

gebruik maken van de grootstedelijke voorzie
ningen van Eindhoven. 

Structuurplan Nuenen 
De gemeente Nuenen wil de bepalende kwalitei
ten voor de eigen identiteit als "groene woon
gemeente met meerdere kernen" handhaven en 
op duurzame wijze verder ontwikkelen. Voor het 
opvangen van ruimtelijke ontwikkelingen worden 
er verdichtingslocaties gezocht in de kern 
Nuenen. De andere kernen moeten in hun eigen 
woningbehoefte voorzien om zo de eigenheid van 
de kernen te bewaren 
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2.4 Kerncijfers 

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven in Bra
bant Contrastrijk, wordt tot 2020 een bevolkings
groei van ca. 10% met een woningvoorraadgroei 
van 20% geschetst, veroorzaakt door de afne
mende woningbezetting ten gevolge van de ver
grijzing en de individualisering. Er komen naar 
verhouding meer één- en tweepersoons
huishoudens. Na 2005 bereikt de naoorlogse 
geboortegolf de hogere leeftijdsregionen. Momen
teel behoort 12,5 % van de Brabantse bevolking 
tot de 65-plussers, in 2020 zal dit 20 % zijn. Ruim 
eenderde van de bevolking is dan 55-plus (nu 
22,5 %). 
Noord-Brabant kent een positief binnen- en bui
tenlands migratiesaldo. Het saldo van alle jaar
lijkse verhuisbewegingen vanuit en naar Brabant 
(7.500 in 1998) wordt toegerekend naar de ste
delijke regio's. Bij de verdeling van het Brabantse 
woningbouwprogramma wordt er voor het lande
lijk gebied vanuit gegaan dat het saldo van al 
deze verhuisbewegingen op nul ligt. Het lande
lijk gebied heeft geen expliciete opvangtaak. 

1 nwoneraantallen (trendmatige doorrekening) 

Gemeenten 1999 2000 
Eindhoven 199.877 201 .728 
Helmond 79.340 80.098 
Mierlo 10.173 10.180 
Nuenen c.a. 23.584 23.783 
- Nuenen +/- 20.728 +/- 20.927 

Analyse Middengebied 

Het studiegebied van deze analyse is een ge
deelte van het Middengebied tussen Eindhoven 
en Helmond. Het bevat de gemeenten Nuenen 
en Mierlo, en daarnaast de randen van Eindhoven 
en Helmond. 
Hieronder zijn enkele gegevens over deze ge
meenten te vinden. De prognose van de inwoner
aantallen voor 2010 zijn een trendmatige door
rekening van het CBS . Hierin zijn de 
ontwikkelingsplannen van de gemeenten niet 
meegerekend. 
In de SRE regiogids staan ook nog enkele infor
matieve gegevens over de gemeenten uit de Re
gio Eindhoven. Hieruit komen de volgende cij
fers; 

Aantal woningen in deze gemeenten per 1 januari 
1999: 
Eindhoven 
Helmond 
Mierlo 
Nuenen c.a. 

2001 
203.397 
80.932 
10.219 
23.679 

88.537 
33.491 

3.866 
8.991 Nuenen+/- 8.026 

Proanose 2010 
211 .400 
90.300 
10.900 
23.400 

+/- 20.823 
© Centraal Bureau voor de Statistiel<. V oorburgA-1 eerlen 2002-02-08 
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Het Middengebied tussen Eindhoven en Helmond 
kent een grote dynamiek en is aan verschillende 
veranderingsprocessen onderhevig. Er zijn al ver
scheidene plannen ontwikkeld voor dit gebied en 
enkele zijn al in uitvoering. In deze paragraaf 
worden deze plannen en activiteiten en de effec
ten die ze hebben op het Middengebied op een 
rij gezet. 

2.5 Dynamiek 

Recreatie 
Het Middengebied wordt gebruikt als recreatief 
uitloopgebied door bewoners van nabijgelegen 
woonkernen en uitbreidingswijken van Eindhoven 
en Helmond. Het biedt zowel extensieve als in
tensieve recreatievormen. 
De heidegebieden kennen een extensief gebruik 
(wandelen, fietsen, paardrijden) . Het Midden
gebied biedt goede wande l- en fiets
mogelijkheden, de doorgaande wegen, fietspa
den en het nieuwe fietspad over het golfterrein 
vormen samen het hoofdpadennetwerk. Het 
Eindhovensch Kanaal is in gebruik als roeibaan 
met daarnaast een recreatieve fietsroute. 
Het landgoed Gul bergen moet vooral intensieve 
recreatieve voorzieningen gaan bieden, die de 
toeristische aantrekkingskracht voor de regio 
zullen verhogen. Ten westen van het landgoed 
ligt het dagrecreatiecentrum Enode. Dit gebied 
is ontstaan als gevolg van de zandwinning aldaar. 
Ten zuiden van het landgoed ligt het vakantie
park 't Wolfsven en een zwembad. 

Brandevoort 
Naast een recreatieve functie kent het Midden
gebied ook een woon- en werkfunctie. Het ge
bied moet een grote verstedelijkingsopgave op
vangen. Een van de gebieden die voor deze op
vang zijn aangewezen is Brandevoort. Brande
voort is een VINEX-locatie, een nieuwbouwlocatie 
die is aangewezen als groot stedelijk uitbreidings
gebied voor de gemeente Helmond. Met de taak
stelling voor ca. 6.000 woningen vormt het een 
heel nieuw stadsdeel voor Helmond. Bijzonder 
aan de wijk is de vormgeving. De wijk is vorm
gegeven als een Brabants dorp en het hart van 
Brandevoort als een veste, met een dichte geva
rieerde bebouwing. Door het centrum relatief dicht 
te bebouwen, konden de buitenwijken wat ruimer 
opgezet worden opgezet worden en kon toch 
worden voldaan aan de VINEX-eis van 30 wo
ningen per hectare gemiddeld. 
De uitvoering van de eerste fase is al in een ver
gevorderd stadium. 

Revitalisering landelijk gebied / Koepelplan 
Na de varkenspestepidemie in 1997 is men be
gonnen met het revitaliseren van het landelijk 
gebied. Naar aanleiding hiervan hebben Provin
ciale Staten het Koepel plan als ontwerpnota vast
gesteld, met de zonering van het landelijk ge
bied als resultaat. 
Het gebied tussen Eindhoven en Helmond wordt 
gezien als verwevingsgebied. Dit houdt in dat de 
ontwikke l ing van dit gebied gericht is op 
verweving van landbouw, wonen en natuur. Er is 
voldoende perspectief voor de meeste vormen 
van landbouw, terwijl er ook voldoende ruimte is 
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Plangebied bosplan Vaarle en te realiseren 
bosverbinding. Bron: Bosplan Vaarle 

voor groene dooradering van het landschap. Dui
delijk is nog niet wat dit in ruimtelijke zin wil gaan 
zeggen. Momenteel ondervindt het gebied nog 
weinig effecten als gevolg van dit beleid. Maar 
een van de gevolgen zou kunnen zijn dat de land
bouw wegtrekt naar landbouwontwikkelings
gebieden die buiten de stedelijke regio liggen. 

Landgoed Gulbergen 
Gulbergen was tot 1999 nog een vuilstortplaats, 
maar die wordt nu niet meer als zodanig gebruikt. 
Het afvalverwerkingsbedrijf RAZOB heeft zich 
vastgelegd om, na de sluiting, de stortplaats en 
de omgeving te ontwikkelen tot een landschap 
en deze vervolgens te beheren. Er is een plan 
ontwikkeld voor een recreatiegebied op de vuil
stortplaats: het landgoed Gul bergen, met een in
tensieve recreatieve bestemming. 
Het Landgoed Gulbergen, met een oppervlakte 
van bijna 500 ha, moet gaan dienen als een na
tuur- en recreatiepark met als doel om meer toe
risten naar de regio te trekken, alsmede de toe
risten en recreanten langer in het gebied vast te 
houden. Op en rondom de voormalige stort wor
den onder meer een uitbreiding van het golfter
rein, twee klimwanden, een uitzichtpunt en mo
gelijk een congrescentrum gerealiseerd. Er zijn 
plannen voor een Wildpark met Europese dier
soorten, waarvoor subsidie toegekend is uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). Het Wildpark vormt samen met een 27 
holes golfbaan de eerste fase binnen de realisa
tie van het Landgoed Gulbergen. Het golfclubhuis 
is het eerste nieuwbouwproject. Op het landgoed 
staat verspreid nog een aantal boerderijen, waar-
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van een deel waarschijnlijk gerenoveerd zal wor
den. 
Daarnaast komt er een bezoekerscentrum met 
informatieve en educatieve functie. Er vindt een 
zodanige aanpassing van de infrastructuur plaats 
(wegenstructuren en fiets-, wandel- en ruiter
paden) die nodig is om zich als natuur- en re
creatie park verder te ontwikkelen en de rol van 
dagattractie in de regio Eindhoven-Helmond te 
gaan vervullen . 

Bosplan Vaarle 
In het Regionaal Structuurplan voor de regio Eind
hoven is aangegeven dat tussen de steden Eind
hoven en Helmond een nieuw bosgebied van 
circa 100 ha tot stand moet komen. Dit bos is 
bedoeld als aanvulling van de zogenaamde Cen
trale Bosgordel, die door het Middengebied tus
sen de twee steden loopt. Dit moet gezien wor
den als robuuste verbinding tussen Papen
voortsche Heide en de Luchensche Heide. 
De voorziene transformatie van een kleinschalig 
cultuurlandschap naar een multifunctioneel park
bos doet een bijzonder beroep op het voorstel
lingsvermogen. De ontwikkeling van bos vergt 
een lange adem. 
In dit bosplan wordt veel aandacht besteed aan 
de ontwikkeling in de tijd en het zoveel mogelijk 
benutten van natuurlijke processen. Doel hiervan 
is niet alleen het bereiken van een hogere ecolo
gische waarde, maar ook van een hogere 
belevingswaarde. 
Het bestemmingsplan Landgoed Gulbergen is 
randvoorwaardenscheppend voor het bosplan. 
Twee invalshoeken zijn hier relevant, namelijk 
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het beleidsmatig aanwijzen van het Middengebied 
als stadsregionaal uitloopgebied en de recreatieve 
eindafwerking van de stortplaats Gulbergen. In 
het bosplan worden de aangegeven bestemmin
gen geïntegreerd, zoals het evenemententerrein, 
de begrazingsweide en het agrarisch gebied met 
landschapswaarden. Ook worden de verkeers-, 
woon- en bedrijfsbestemmingen opgenomen in 
het bosplan. Naast het bestemmingsplan worden 
de huidige natuurwaarden en de potenties voor 
natuurlijke terreintypen als randvoorwaarden be
schouwd, alsmede de beleidsmatig vastgestelde 
ecologische structuren (EHS, GHS). 
Rond de straat Vaarle is een vorm van landbouw
gebonden recreatie in het bestemmingsplan voor
gesteld (Cultuurstraat Vaarle). 

De kanaalzone 
De kanaalzone van het Eindhovensch Kanaal 
bestaat uit ruim tien kilometer kanaal met oevers 
en aanliggende terreinen, oftewel dertig tot veer
tig hectare grond , en een aantal bruggen, de 
Hulster, de Breekse, de Oud-Vense, de Goorse 
en de Lungendonkse brug. Voor het complete 
gebied heeft ingenieursbureau lwaco in opdracht 
van het SRE, de gemeente Eindhoven en de 
waterschappen De Dommel en De Aa een 
inrichtingsplan ontwikkeld. Dat plan strekt zich 
uit tussen de Zuid-Willemsvaart en het spoor
viaduct Eindhoven-Geldrop en voorziet onder 
meer in de ontwikkeling van een ecologische 
verbindingszone tussen de Kleine Dommel en 
Goorloop. Behoud van het kanaal voor recrea
tieve functies (roeien en fietsen) en het in stand 
houden van de cultuurhistorische eigenschappen 

van de uit 1846 stammende waterloop zijn als 
voorwaarden gesteld. 

Conclusie 
Het Middengebied vervult vele functies voor de 
stedelijke regio Eindhoven-Helmond. Al deze ac
tiviteiten in het gebied zullen vooral tot gevolg 
hebben dat het drukker wordt. Er wonen en wer
ken meer mensen, maar ook de recreatie zal een 
groot aantal mensen naar het gebied trekken. Er 
zal extra aandacht moeten komen voor de na
tuurgebieden, zodat deze niet in de verdrukking 
raken. 
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Dynamiek in het Middengebied. Bron onder
grond: Topografische Dienst Emmen 





Visie Middengebied Eindhoven - Helmond ■ 

-------
3.1 Inleiding 
Een van de doelstellingen van dit afstudeerproject 
is het maken van een visie voor het Middengebied 
tussen Eindhoven en Helmond. Deze visie geeft 
richting aan de manier waarop het Middengebied 
zich moet gaan ontwikkelen. Dit gebied is nu een 
landelijk buitengebied met landschappelijke waar
den. Maar door stedelijke ontwikkelingen begin
nen de stadsranden van Eindhoven en Helmond 
naar elkaar te groeien. Ook de kleinere tussen
liggende kernen beginnen langzaam uit te dijen. 
Er is een dreiging dat de kernen uiteindelijk on
gecontroleerd aan elkaar vast zullen groeien en 
het Middengebied een grote verstedelijkte zone 
wordt. 

Om het karakter van de buitengebieden in Bra
bant te behouden en deze gebieden te vrijwaren 
van grootschalige uitbreidingen, zijn door de pro
vincie vijf stedelijke regio's aangewezen om de 
verstedelijking op te vangen. Deze stedelijke re
gio's zijn onderdeel van de duurzame ruimtelijke 
structuur van Noord-Brabant. Uiteindelijk hebben 
ze tot doel complete stedelijke gebieden te wor
den. In het streekplan van de provincie Brabant 
worden Eindhoven en Helmond, samen met de 
kleinere aangrenzende gemeenten benoemd tot 
de Stadsregio Eindhoven-Helmond, veelal Stads
regio Eindhoven genoemd. 
Binnen de stedelijke regio Eindhoven ligt het 
Dommeldal. De druk van verstedelijking , met 
name door de ligging tussen stedelijke centra en 
nabij snelwegen, maakt dit gebied kwetsbaar. Het 
is van groot belang deze 'groene' kwaliteit van 
de stedelijke regio te behouden en te versterken. 

Situatie Middengebied anno 2000 Toekosmtige situatie Middengebied anno 2005 

Toekomstige situatie Middengebied anno 2015 Toekomstige situatie Middengebied anno 2020 
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Schema visie Middengebied: groenzones 

Bij de verdere uitwerking van de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in de stedelijke re
gio moet hieraan dan ook uitdrukkelijk aandacht 
worden besteed. 

3.2Visie 
Eindhoven en Helmond liggen beide ingeklemd 
tussen gebieden van landschappelijke waarde. 
Hierdoor staat met name het gebied tussen de 
twee steden onder druk. Het Middengebied moet 
als buffer gaan dienen tussen deze steden. Het 
gebied moet opgenomen worden in de groene 
en ecologische hoofdstructuur van de provincie. 
Dit moet voorkomen dat de twee steden verder 
naar elkaar toe groeien. [plaatje; schema visie] 
Om dit te bereiken moet de identiteit van het 
Middengebied behouden blijven en versterkt 
worden. Ook het recreatieve karakter van het 
gebied moet verder uitgewerkt en versterkt wor
den. Hierdoor wordt de ecologische, landschap
pelijke en recreatieve waarde van het gebied 
hoger en zal het een tegengewicht vormen tegen 
de verstedelijkingsdruk vanuit de steden. 
Recreatieve en stedelijke uitbreidingen moeten 
zorgen voor het vergroten van draagvlak voor 
onderhoud en beheer van deze groenzones. 
Nieuwe ontwikkelingen in het Middengebied, zo
als recreatie of stedelijke uitbreidingen, mogen 
alleen plaatsvinden als ze een verrijking vormen 
voor het gebied waardoor het karakter van het 
Middengebied en het Dommeldal wordt versterkt 
en de belevingswaarde verhoogd. 
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In de visie zijn vier punten te onderscheiden, deze 
worden hieronder verder uitgelicht. 

Eindhoven en Helmond; twee steden 
In het beleid van de provincie wordt de stads
regio Eindhoven-Helmond gezien als één stede
lijk gebied. Maar omdat beide steden elk een ei
gen karakter en identiteit hebben, zouden Eind
hoven en Helmond eigenlijk als twee aparte ste
den beschouwd en behandeld moeten worden. 
Helmond en Eindhoven kunnen niet zomaar ge
zien worden als één grote stedelijke zone. Ze 
vervullen elk hun eigen functie in het grote ge
heel. 
Eindhoven en Helmond zijn twee complementaire 
steden met elk een totaal verschillend karakter 
en identiteit. Eindhoven is een technologiestad 
met bovenstedelijke (culturele) voorzieningen, die 
vooral gericht is op onderzoek en ontwikkeling 
(hightech en research & development) met name 
voor de (internationale) kennisindustrie. Helmond 
is in de eerste plaats een industriestad, voor de 
klassieke 'maakindustrie' . Daarnaast vormt deze 
'hoofdstad van De Peel' het centrum voor 
beroepseducatie. Helmond richt zich vooral op 
het versterken van de relatie tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt om zo de werkloosheid nog doel
treffender aan te pakken. 

Het beleid van de provincie houdt in dat de ka
rakteristiek van het Brabantse landschap zo goed 
mogelijk bewaard moet blijven. Dit beleid zou 
doorgetrokken kunnen worden naar de steden in 
Brabant om zo de karakteristiek van de verschil
lende Brabantse steden te behouden. Eindhoven 
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en Helmond ontwikkelen zich dan allebei op hun 
eigen manier. Een krachtige groene structuur 
houdt de twee steden van elkaar gescheiden. Het 
Middengebied krijgt zo'n sterke identiteit dat het 
de druk vanuit de twee steden kan weerstaan en 
een bufferzone vormt tussen de twee steden. 

Middengebied als recreatieve zone 
Het Middengebied vormt het uitloopgebied voor 
Eindhoven en Helmond. Om deze identiteit van 
natuurlijk en landschappelijk recreatiegebied te 
versterken moet er meer aandacht komen voor 
de groene zones en hun ecologische kwaliteiten. 
De eerste zone vormt de robuuste groen
verbinding tussen de twee grote natuurgebieden 
ten noorden en ten zuiden van de stadsregio. De 
tweede groenzone valt samen met het Dommel
dal. De ecologische waarden van deze zones 
moet duidelijk naar voren komen. Het is belang
rijk dat ze verder ontwikkeld en versterkt wor
den. De natuurfunctie heeft in deze twee groen
zones de hoogste prioriteit, met extensieve re
creatie als nevenfunctie. Voor de natuur geldt dat 
de bestaande flora en fauna in stand gehouden 
moet worden en verder ontwikkeld, om waar 
mogelijk de soortenrijkdom in de natuur te ver
groten. Hiervoor is het belangrijk de ecologische 
zones te handhaven en ontwikkelen om zo de 
kerngebieden (gebieden met belangrijke natuur
waarde) met elkaar te verbinden. De ecologische 
kwaliteiten van het landschap worden zo goed 
mogelijk benut, waardoor het milieu zo min mo
gelijk belast wordt. 
Recreatie kan de natuurl ijke factor versterken 
zonder daarmee het groene en landelijke karak-

ter van het Middengebied aan te tasten, evenals 
de nog aanwezige landbouw in het gebied. 
Het overschakelen van boeren op agrarisch 
natuurbeheer, recreatie of zorg, de zogeheten 
verbrede landbouw, moet gestimuleerd worden. 
Dit kan ecologische landbouw zijn, maar ook edu
catieve boerderijen of vakantieboerderijen. 
De twee groenzones zullen in noord-zuid richting 
extensieve recreatieassen vormen die Eindhoven 
en Helmond van elkaar scheiden. Daarnaast ont
staat er tussen Eindhoven en Helmond een as 
van intensieve recreatie naast de verschillende 
infrastructuurassen. Deze ontwikkeling is al in
gezet met de ontwikkeling van Landgoed Gul
bergen. 
De knooppunten van de extensieve en intensieve 
assen krijgen speciale aandacht. 

Ontwikkelen om te kunnen behouden en ver
sterken (rood voor groen) 
Het landschap moet niet 'op slot' gezet worden, 
want dat zou op termijn alleen maar leiden tot 
verrommeling in plaats van behoud van het land
schap. Recreatieve en stedelijke voorzieningen 
worden gebruikt om de structuur van het land
schap te verbeteren. Ze creêren draagvlak voor 
een stedelijke bijdrage aan het onderhoud en de 
vernieuwing van het landschap. Het toevoegen 
van nieuwe elementen aan het gebied kan zelfs 
leiden tot een verrijking van het gebied en nieuwe 
betekenis geven aan de identiteit van het gebied. 
Bij het ontwikkelen van recreatieve en stedelijke 
voorzieningen wordt wel rekening gehouden met 
de sfeer en het landelijke karakter van het 
Middengebied. 
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Schema visie Middengebied:recreatieassen 

Schema visie Middengebied: knooppunten 
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Alle ruimtelijke ontwikkelingen in het Midden
gebied vinden op een duurzame wijze plaats. Er 
moet voldoende aandacht besteed worden aan 
de duurzame aspecten van de stedebouw, zoals 
deze in het hoofdstuk duurzame stedebouw naar 
voren zijn gekomen. 

Verstedelijkingsopgaven zullen op verantwoorde 
wijze plaatsvinden. Eerst wordt gezocht naar 
mogelijkheden om in te breiden of te her
structureren, want nieuwbouw vormt toch een 
aantasting van het landschap en heeft grote in
vloeden op een gebied. Bij nieuwbouw worden 
de functies wonen en werken dus met zorg inge
past in het al bestaande netwerk van functies dat 
aanwezig is in het gebied. Er wordt dat een aan
trekkelijk leefgebied gecreêerd wordt voor mens, 
dier en plant. 
Nieuwe woonwijken zullen op een gevarieerde 
en aantrekkelijke manier ontworpen worden, met 
verschillende dichtheden en gemengde functies, 
om de wijken levendig te maken en houden. Door 
bij het ontwerp rekening te houden met de plaat
selijke kenmerken, kan aan een wijk een eigen 
identiteit en karakter worden toegevoegd. 

Bij bedrijventerreinen wordt vooral rekening ge
houden met de natuurlijke ondergrond en omge
ving van het terrein . Door de terreinen open en 
ruimtelijk op te zetten, blijft er voldoende 
ontwikkelingsruimte over voor de natuur. De ter
reinen krijgen hierdoor ook een aantrekkelijker 
uiterlijk. Bij het ontwikkelen van bedrijven
terreinen moet vooral gedacht gaan worden aan 
de bundeling hiervan. Hierdoor kan er grootscha-

ligere bedrijvigheid plaatsvinden. Daarnaast 
draagt bundeling van activiteiten ook bij aan de 
vermindering van de mobiliteit. 

Duurzame stedebouw 
Duurzaamheidaspecten zijn al in verschillende 
onderdelen van dit verslag naar voren gekomen. 
Nieuwe ontwikkelingen zullen duurzaam vorm
gegeven worden, door waar mogelijk duurzame 
ingrepen toe te passen in het ontwerp. Elke ste
debouwkundige opgave heeft zo zijn eigen ken
merken en bij elke opgave moet opnieuw geke
ken worden welke aspecten van belang zijn en 
waar de prioriteiten liggen. Voor elke opgave in 
het Middengebied moet een eigen thema gezocht 
worden. 
want dat zou op termijn alleen maar leiden tot 
verrommeling in plaats van behoud van het land
mobiliteit. 

3.3 Conclusie 
Samengevat houdt de visie in dat: 
• Eindhoven en Helmond twee aparte steden 

blijven, elk met een eigen karakter en identi
teit; 

• Het Middengebied een duidelijke eigen iden
titeit krijgt als natuurlijk en landschappelijk 
recreatiegebied voor Eindhoven en Helmond; 

• Recreatieve en stedelijke uitbreidingen bin
nen het Middengebied alleen plaats mogen 
vinden om het karakter van het Middengebied 
en het Dommeldal te versterken en de 
belevingswaarde te verhogen; 
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• Recreatieve en stedelijke uitbreidingen duur
zaam moeten worden vormgegeven, ontwik
keld, gerealiseerd en beheerd. 





Stedebouwkunige plan Nuenen-West a 
-------
4.1 Inleiding 
Een van mijn doelstellingen was het maken van 
een stedebouwkundig ontwerp voor een toekom
stige verstedelijkingsopgave binnen het Midden
gebied aan de hand van de voorgaande visie en 
de richtlijnen voor duurzame stedebouw. Dit ont
werp kan als voorbeeld dienen voor de toepas
sing van duurzame stedebouw gedurende het 
planvormingsproces. 
Aan de hand van de analyse en visie is het ge
bied ten westen van Nuenen aan het Dommeldal 
naar voren gekomen als geschikte locatie. Dit 
gebied is al vanuit meerdere instanties aange
wezen als uitbreidings- of uitleggebied. 
Door een locatie te kiezen aan een landschappe
lijk waardevol gebied als het Dommeldal , kan een 
prachtig en uniek woongebied gecreëerd worden 
dat een verrijking kan zijn voor het gebied. Het 
nieuwe woongebied kan bijdragen aan het be
houd en de versterking van de landschappelijke 
differentiatie. 
Het Dommeldal maakt deel uit van de ecologi
sche hoofdstructuur in Brabant. Om deze struc
tuur te versterken moet het agrarisch gebied 
rondom de Dommel veranderd worden in natuur
gebied. 
Voor de ontwikkeling en versterking van de 
eigen identiteit van het Middengebied is het 
belangrijk dat deze zone naast natuur
ontwikkeling ook een extensieve recreatieve 
functie krijgt. Het realiseren van deze functies 
moet gefinancierd worden. De ontwikkeling van 
een nieuw woongebied zou de ontwikkeling van 
het natuurgebied met extensieve recreatie mo
gelijk moeten maken volgens het rood-voor-

groen principe. Dit principe kan toegepast wor
den op het gebied ten westen van Nuenen. Met 
andere woorden: door het ontwikkelen van een 
nieuwe woonwijk in Nuenen-West aan het 
Dommeldal , kan de Dommelzone verder ont
wikkeld worden tot een sterke ecologische zone 
met recreatieve functies. De Dommelzone en 
de nieuwe wijk zullen elkaar versterken in hun 
ontwikkeling. De wijk wordt duurzaam ontwik
keld voor de opvang van regionale woon
behoeften. Om het specifieke karakter van dit 
gebied zo min mogel ijk aan te tasten en de 
ecologische waarde te behouden, zal de wijk in 
een lage dichtheid gerealiseerd worden. 

4.2 Analyse Nuenen-West 
Delen uit deze analyse zijn overgenomen uit het 
'Structuurplan Nuenen, Gerwen en Nederwetten' 
en het 'Bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Nuenen'. 

Ruimtelijke hoofdstructuur 
Het plangebied Nuenen-West ligt tussen de be
bouwde kom van Nuenen en het Dommeldal. Het 
gebied strekt zich uit van het gebied ten westen 
van Eeneind tot en met het gebied rond Boord. 
Ten noorden van Boord bevindt zich een broek
landschap, een zeer nat landschap. 
Het beekdal van de Kleine Dommel en het agra
risch gebied hebben een noord-zuid structuur. De 
twee hoofdwegen in het gebied en de spoorlijn 
van Eindhoven naar Helmond lopen hier dwars 
doorheen. 
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Plangebied Nuenen-West. Bron ondergrond; 
Topografische Dienst Emmen 
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+ - ➔ Fietsroute e Sportpark 

--➔ Landelijke "Kerk r Manege fietsroute • Bijzonder .t. 
◄ .. ► L.AW gebouw 

Bootverhuur 

Vennekespad ~ Te bezoeken ~ Midgetgolf 

Hertog windmolen * IJsbaan 
Hendrikpad ~ Watermolen Q Parkeerplaats 

* 
Uitgezette ~ Zwembad " Dierenpark 
wandelroute ,.:r- Schutterij --< Speeltuin 

G Recreatiepark ~ Motorcross ~ Picknickplaats 
Gulbergen 

Recreatie, bestaande situatie. Bron: Bestem-
mingsplan Buitengebied gemeente Nuenen 

Wonen en werken 
Nuenen is een forensengemeente, vooral ge
oriênteerd op de werkgebieden in Eindhoven, 
Helmond en andere steden in Midden-Brabant. 
De gemeente is in eerste plaats een woon
gemeente, maar daarnaast heeft ze ook een be
langrijke recreatieve betekenis voor de gehele 
regio. Nuenen heeft het profiel van groene woon
gemeente. De woonkwaliteit wordt bepaald door 
laagbouw (max. 3 woonlagen) , een ruime opzet 
van de directe woonomgeving , het centrum van 
Nuenen met een goed voorzieningenniveau, de 
goede verbinding met het buitengebied en het 
landelijk decor. 
De kwaliteit van de Nuenense werkgebieden is 
goed. Nuenen heeft enkele kleine gevarieerde 
bedrijventerreinen. Berkenbos e.o. beslaat ca. 15 
ha. De bedrijventerreinen Eeneind 1, 2 en 3 be
slaan samen ca 47 ha. Alle terreinen zijn bedoeld 
voor de lokale vraag en zijn nagenoeg vol. 

Verkeer 
De lokale ontsluitingsstructuur wordt in hoofdzaak 
bepaald door de Europalaan, Smits van Oyenlaan 
en A270, die elk ook een bovenlokale functie 
vervullen. De Europalaan fungeert als de belang
rijkste verbindingsas met Eindhoven en in de rich
ting van Tilburg en 's-Hertogenbosch. Van al het 
verkeer is 80% op Eindhoven georiënteerd . 
Nuenen heeft twee aansluitingen op de A270 tus
sen Eindhoven en Helmond, een voor het nor
male verkeer en een voor het openbaar vervoer. 
Het openbaar vervoer bestaat uit busvervoer en 
is onderdeel van het streekvervoer, waardoor het 
aanbod vrij klein is. 
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Recreatie en sport 
Het buitengebied is zeer geschikt voor recreatief 
medegebruik. De bosrijke natuurgebieden van 
Nuenens Broek, Molenheide en Papenvoorste 
Heide worden gebruikt voor recreatieve uitloop. 
Op lokale schaal zijn er verschillende beweg
wijzerdewandelroutes. Langs de Kleine Dommel 
lopen verschillende Lange Afstand Wandelpaden 
(LAW's) , zoals het Vennekespad en het Hertog 
Hendrikpad (rondwandeling vanuit Eindhoven, 65 
km) . 
Ook lopen er veel fietsroutes door het gebied. 
Enkele plaatselijke routes zijn de Ekkerwijerroute, 
de Eindhovens Kanaalroute en de Dommel route, 
die door Nuenen, Gerwen en Nederwetten loopt. 
Daarnaast lopen er nog vier landelijke fietsroutes 
door het gebied. De kanalen worden gebruikt voor 
waterrecreatie zoals roeien en kanoën. Deze ex
tensieve recreatieve voorzieningen dragen bij aan 
het groene profiel van Nuenen. 
Op lokaal niveau beschikt Nuenen over verschei
dene schutterijterreinen en volkstuincomplexen. 
Ook heeft de gemeente eigen voetbal- en tennis
verenigingen en accommodaties. Eeneind vormt 
mede het draagvlak voor sportpark Wettenseind. 
Als hoofdkern van de gemeente beschikt Nuenen 
verder over een uitgebreid en gevarieerd aan
bod van binnen- en buitensport: ondermeer honk
bal , korfbal, hockey, zwembad en ruitersport. De 
dagrecreatieve voorziening Enode (natuur
zwembad en visvijver) en Natuur- en landschaps
park Gulbergen zijn van regionaal belang. 



Stedebouwkunige plan Nuenen-West 

Morfologie 

Bodem 
De bodem in het plangebied bestaat voor het 
grootste deel uit hoge en lage enkeerdgronden. 
Ten noorden van Boord bestaat de bodem vooral 
uit beekeerdgronden en de randen langs het beek
dal bestaan uit veengronden. De bodem in het 
plangebied bestaat dus voor het grootste deel uit 
zwak tot matig lemig zand met een goede tot zeer 
goede afwatering. 

Waterhuishouding 
De beken en waterlopen in het plangebied ma
ken deel uit van het stroomgebied van de Dom
mel. De Kleine Dommel is een zijbeek van deze 
rivier. Hierop is een groot aantal waterlopen aan
gesloten. Voor een betere waterbeheersing heeft 
men in de Dommel , maar vooral ook in de zijri
viertjes en de gegraven sloten, stuwen geplaatst. 
De beekdalen van de Dommel en de Kleine Dom
mel zijn nog duidelijk herkenbaar. De waterpei
len in de oude Dommel meanders variëren sterk. 
Ze zijn echter wel altijd watervoerend. De kleine 
zijtakken hebben weinig natuurlijke kenmerken 
en vallen grotendeels droog in de zomer. 
Het waterschap de Dommel heeft enkele gebie
den naast de Dommel aangewezen als 
i nundatiegebieden (overstromingsgebieden). 

Natuur 
Het dal van de Dommel en de Kleine Dommel 
zijn benoemd tot natuurkerngebied. Hieraan ligt 
de aanwezigheid van zeldzame en bedreigde 
plant- en diersoorten ten grondslag. De vegeta-
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Ontsluitingsstructuur hoofdwegen. Bron onder
grond: Topografische Dienst Emmen 
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Waterlopen en inudatiegebieden. Bron onder
grond: Topografische Dienst Emmen 
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Natuurdoeltype n 

• Soo rtenrijk water • V ochtig schfaalland 

• Natuu rli jke lugl,rndbeek • Vochtig schr.ulland/Bloemrijk grasla nd 

M oer.is M ultifu nctionu l bos 

Braam/ C> oomstruwu l Bos met ve1h oo gde natuuMJaarde 

Bl oemrijk gr.asland (d) • Elzenbroekbos 

Bl oemrijk grasland (v) Beuken-E ikenbos (d) 

Natuurdoeltypen. Bron: provincie Noord-Brabant 

Landschap bij Opwetten 

tie in het Dommeldal is gevarieerd; er is sprake 
van droge en vochtige graslanden, populieren
bossen, vochtige elzenbossen, beukenbos, ruig
ten, riet en moerassige vegetaties. In het voedsel
rijke water van de Dommel en in enkele sloten 
komen riet- , zegge- en watervegetaties voor. In 
het dal van de Kleine Dommel zijn hoofdzakelijk 
natte vegetaties te vinden, zoals elzen-, wilgen
en berkenbosjes, ruigten, graslanden, rietvelden, 
gagelstruwelen en moerasvegetaties. Deze ge
bieden zijn door de provincie aangeduid als 
natuurkerngebieden voor struweelvogels, 
plantengezelschappen en de gebieden net bui
ten de plangrens als kerngebieden voor amfibieên 
en dagvlinders o.a. bont dikkopje. De directe 
omgeving van de Kleine Dommel is waardevol 
voor vogels van besloten agrarisch landschap en 
waardevolle riet-, struweel- en moerasvegetaties, 
zoals de rietgors, de kleine karekiet, de bosriet
zanger, de boomkruiper en de grasmus. 
Delen van het Dommeldal zijn reeds aange
kocht en worden beheerd als natuurgebied. 
Overige delen zijn aangewezen als reservaats
gebied. 

Landschap 
In het gebied bevinden zich enkele bolle akkers 
en esdekken, herkenbaar aan hun vorm en open
heid, hoewel ze niet overal in het gebied meer 
even herkenbaar zijn door de aanleg van nieuwe 
wegen. 
Kenmerkend voor dit landschap is de relatieve 
openheid en het intensieve agrarische gebruik in 
de vorm van akkerbouw. De bebouwing is in kran
sen rond oude rijke bouwlanden geconcentreerd 
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en de wegen zijn grotendeels voorzien van be
planting. De beplanting bestaat vooral uit 
(laan)bomen afgestemd op drogere zandgronden. 
Andere delen van het landschap komen voort uit 
het kampen en hoevenlandschap. Deze kampen 
(éénmans-esjes) vormen een kleinschalig land
schap. Akkers, weiden , geriefbosjes en 
veekeringen zijn bepalend voor de kleinschalige 
structuur. In tegenstelling tot de kransvormige 
groepering van bebouwing rond de escomplexen 
is hier juist sprake van over het gebied verspreide 
bebouwing. 

Cultuurhistorische elementen 
Het plangebied bestaat uit een agrarisch land
schap dat zijn oorsprong in de middeleeuwen 
vindt. Ook het wegenpatroon is nog voor een 
groot deel afkomstig uit deze periode. De type
rende langgevelboerderijen, oude wegen met 
kenmerkende profielen (de zogenaamde linten), 
kavel-, erf- en wegbeplanting in de vorm van ha
gen, knotbomen en houtwallen zijn van belang 
als herkenbare onderdelen van de verschillende 
landschapspatronen. 
Kenmerkend zijn met name de "plaetsen", drie
hoekige vaak beplante ruimten, op een kruising 
van een drietal wegen. Ze vormen de oorsprong 
van de verschillende buurtschappen, zoals bij
voorbeeld Wettenseind. De groenstructuur van 
Boord wordt gezien als historisch zeer waarde
vol. Deze cultuurhistorische elementen bepalen 
de karakteristiek van het gebied. 
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Oud wegenpatroon. Bron: Grote Historische At
las van Nederland 

Nieuw wegenpatroon. Bron ondergrond: Topogra
fische Dienst Emmen 
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Beleidskaders 
Nuenen wil de bepalende kwaliteiten voor haar 
eigen identiteit als "groene woongemeente" met 
meerdere kernen handhaven en op een duurzame 
wijze verder ontwikkelen. Voor het opvangen van 
lokale ruimtelijke ontwikkelingen worden ver
dichtingslocaties gezocht binnen de kern van 
Nuenen. Alle kernen moeten in hun eigen woning
behoefte voorzien om hun eigenheid te bewaren. 
In het buitengebied wil de gemeente Nuenen een 
samenhangende ecologische structuur realiseren 
en daarnaast ook de natuurwaarden buiten de 
GHS beschermen en ontwikkelen . Ze wil de vi
sueel-ruimtelijke landschappelijke en cultuurhis
torische kwaliteiten behouden door de karakte
ristieke ruimtelijke opbouw in het gebied te hand
haven en versterken. 

Naar aanleiding van de Reconstructiewet is 
bijna het gehele buitengebied ten westen van 
Nuenen benoemd als extensiveringsgebied. Dit 
houdt in dat uitbreiding, hervestiging of nieuwe 
vestiging van intensieve veehouderij hier on
mogelijk is. Daarnaast is het plangebied be
noemd tot varkensvrije zone. Als gevolg hier
van worden binnenkort de milieuvergunningen 
van een groot deel van de agrarische bedrijven 
met stallen beëindigd. 
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Planconcept Nuenen-West 

4.3 Ontwerpprincipes; spelregels 
duurzaamheid 
Aan het eind van het hoofdstuk Duurzame Ste
debouwworden richtlijnen besproken voor het ont
werpen van een duurzaam stedebouwkundig 
plan. Eén van de conclusies van dat hoofdstuk 
is dat bij elke stedebouwkundige opgave opnieuw 
gekeken moet worden welke aspecten van be
lang zijn en waar de prioriteiten liggen, omdat 
niet elke opgave hetzelfde is. Elke opgave heeft 
zijn eigen oplossingen. Van belang is dat de prin
cipes van duurzame stedebouw bij elke stede
bouwkundige opgave als basis dienen voor het 
ontwerp. 

Het plangebied bevindt zich ten westen van 
Nuenen en Eeneind. De twee hoofddoelen opge
steld met betrekking tot dit gebied zijn: het ont
werpen van een stedebouwkundig plan voor een 
toekomstige verstedelijkingsopgave en natuur
ontwikkeling. 

De ontwerpprincipes waarop het concept van mijn 
ontwerp voor Nuenen-West gebaseerd is, zijn; 

• Het gebruiken van kenmerkende struc
turen, patronen en elementen in het land
schap om het ontwerp een specifieke 
identiteit te verlenen. 

• Het aanbrengen van een ecologisch net
werk dat aansluit op de nationale ecolo
gische hoofdstructuur. 

• Het watersysteem zodanig vormgeven 
dat het verdroging tegengaat en 
bergingsruimte biedt bij overschotten . 
Hierbij wordt de afvoer van regenwater 
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losgekoppeld van het rioleringssysteem 
om het evenwicht tussen de aan- en af
voer van water op de locatie te behou
den. 
Het verminderen van huishoudelijk afval
water en een lager verbruik van schoon 
water door het recyclen van afvalwater 
met behulp van grijswatersystemen en 
afvalwater-zuiveringsstations gebaseerd 
op helofytenfilters. 

Naar aanleiding van deze ontwerpprincipes heb 
ik een structuurplan opgesteld. Hieronder volgt 
de beschrijving van dit structuurplan. 
De natuurzone rond de Dommel wordt uitgebreid 
en verder ontwikkeld. De landbouwgronden naast 
de Dommel worden gedeeltelijk afgegraven om 
natte natuur tot ontwikkeling te brengen. Hierdoor 
worden ook gebieden gevormd die voor de extra 
opvang van water moeten zorgen tijdens hoog
water, de zogenaamde overstromingszones. 
Deze gebieden dienen ook voor berging van re
genwater dat vanuit de nieuwe gebieden afge
voerd wordt. 
De stedebouwkundige structuur wordt vorm
gegeven in een lintstructuur, uitgaande van de 
bestaande wegenstructuur. De lintstructuur refe
reert aan de karakteristieke plaatselijke structu
ren. Zo krijgen de nieuwe ontwikkelingen in het 
gebied gelijk een eigen identiteit. De structuur is 
zeer open, waardoor het contact met het omrin
gende landschap niet verloren gaat. De be
staande structuren en bebouwing worden groten
deels behouden. De structuur wordt als het ware 
aangevuld , waardoor fasering, latere uitbreidin-
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Wegprofiel lintbebouwing 

Voorbeeld walwoning 

gen en verdichtingen goed mogelijk worden. De 
nieuwe verkeersstructuur met de linten is afge
leid van de bestaande wegenstructuur. Hier en 
daar zal deze structuur verdicht worden, maar 
kleinschalig en volgens het principe van de lint
bebouwing. 
In het centrum van de wijk komen bebouwings
clusters aan de linten. Deze clusters vormen een 
verdichting van de lintstructuur. Ook ter hoogte 
van Eeneind zal een verdichte lintstructuur ko
men die richting de Dommel afneemt. 
De lintbebouwing krijgt richting Dommeldal en 
ten noorden van Boord enkele uitlopers. Hier 
zal met een hele lage dichtheid en uiterste 
voorzorg gebouwd worden. Deze bebouwing 
moet samen met de natuurontwikkeling langs 
het Dommeldal de belevingswaarde en de 
identiteit van het Dommeldal versterken. 
Aan de A2.70 komt een geluidswal om de geluids
hinder voor de nieuwe wijk te verminderen. In 
deze wal of muur komen ook woningen, de zoge
naamde walwoningen. 
Het kavel van het bedrijventerrein Berkenbos aan 
de Europalaan wordt logischerwijze verder uit
gebreid. Dit zal gebeuren met dezelfde mix van 
kleinschalige bedrijvigheid en wonen. Hierdoor 
kan al direct langs deze drukke weg worden ge
bouwd. Het resterende deel van het gebied dat 
aan de Europalaan grenst wordt gebruikt voor 
boomteelt. Hiermee wordt als het ware ook een 
geluidsbarrière gecreêerd voor de rest van de 
wijk. 

Naar aanleiding van dit structuurplan heb ik een 

68 

wijkplan ontwikkeld voor een gedeelte van het 
plangebied. 
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Linten (5 wo/ha) 
1 3 ha 
2 4 ha 
3 4 ha 
4 1 ha 
5 10 ha 
6 6 ha 
7 6 ha 
8 10 ha 

Verdichte linten (20 wo/ha) 

15 
20 
20 

5 
50 
30 
30 
50 
220 woningen 

a 7 ha 140 
b 2 ha 40 
c 3 ha 60 
d 11 ha 220 
e 12 ha 240 
f 8 ha 160 
g 1,5 ha 30 
h 1,5 ha 30 

Gemengde bedrijven 
Terreinen (4 wo/ha) 
1 5 ha 
11 2 ha 
111 7 ha 

Hoogbouw ( 4 x 16) 
# 1,5 ha 

Walwoningen (14 wo/100 ml 

930 woningen 

20 
8 

28 
56 woningen 

64 
64 woningen 

A 250 m 35 
B 650 m 91 

126 woningen 

Totaal: 1396 woningen 

a 
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Combinatiewoning starters en senioren 

4.4 Opwetten, een duurzame wijk 

Opbouw van de wijk 
De identiteit van de wijk komt voort uit het ge
bruik en de verdere ontwikkeling van de be
staande lintstructuur in het gebied. De hoofd
structuur van de wijk is opgebouwd uit linten, 
waaraan typisch Brabantse lintbebouwing wordt 
geplaatst. Aan deze lintbebouwing worden clus
ters toegevoegd met woonboerderijen (voor één 
of meer woningen) die met hun eigen moderne 
vormgeving doen terugdenken aan de Brabantse 
1 i ntbebouwing. 
De wijk bestaat uit verschillende clusters, die al
lemaal kleine buurtgemeenschappen vormen. In 
de clusters zullen de bewonersgroepen zeer ge
varieerd zijn, om integratie tussen verschillende 
groepen te bevorderen. De woningtypen zullen 
een gevarieerde samenstelling hebben, de ver
houdingen van deze samenstelling zijn afhanke
lijk van de woonwensen en maatschappelijke ei
sen in de toekomst. Er zal speciale aandacht zijn 
voor starters, senioren, thuiswerken en zorg
woningen. Er zullen ook nieuwe typen woningen 
zijn, zoals combinatie1NOningen voor senioren en 
starters. De toekomstige bewoners worden be
trokken bij het ontwerp van de woningen en de 
openbare ruimte binnen de clusters. 
De woningen voldoen aan de eisen van duurzaam 
bouwen. Er zal getracht worden zoveel mogelijk 
gebruik te maken van zonne-energie en grijs
watercircuits. 

Voorzieningen 
Op specifieke plaatsen in de wijk moet ruimte 
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zijn voor de nodige voorzieningen binnen de wijk, 
zoals kinderopvang, scholen, zorgcentra, 
inzamelpunten voor gescheiden afval, etc. Daar
naast zijn er mogelijkheden om bepaalde andere 
functies naast wonen, zoals recreatieve activi
teiten, kleinschalige commerciêle en horeca ac
tiviteiten en dienstverlening een plaats te geven. 
Deze functies en voorzieningen krijgen een cen
trale plaats in de wijk, waardoor ze goed bereik
baar zijn, vooral per fiets of te voet. 
De wijk krijgt een uitgebreid fiets- en wandel
padennetwerk om het fietsen en lopen binnen de 
wijk te stimuleren. Dit netwerk vormt de hoofd
verbinding tussen alle voorzieningen in de wijk. 
Het openbaar vervoersysteem wordt gebaseerd 
op elektrische bussen die werken op het principe 
van de belbus. Zo wordt ook het openbaar ver
voer op een duurzame manier verzorgd. 

Groen- en waterstructuur 
Binnen de linten en hun clusters ligt een droge 
groene zone die in verbinding staat met de eco
logische groenstructuur van de Dommel. Deze 
centrale groenzone biedt ruimte voor verschil
lende functies, zoals buurt- of wijkactiviteiten, 
speelveldjes, volkstuintjes, kinderboerderijen, 
ponyweiden en aan wandel- en fietspaden met 
een directe aansluiting op de wijkvoorzieningen. 
Het watersysteem in de wijk staat in verbinding 
met het watersysteem van de Dommel. De af
voer van het regenwater in de wijk is losgekop
peld van het riool. Binnen de wijk en de clusters 
bevindt zich een systeem van wadi's en grep
pels. Langs de linten zullen greppels lopen, met 
hier en daar een wadi. Deze worden aangesloten 



Stedebouwkunige plan Nuenen-West Il 
-------

Legenda 
Structuurplan 

■ Bos 

■ Boomteelt 

■ Boomteelt 
nieuw 

Natuur 

Landbouw 

Waterlopen 

■ Waterlopen 
nieuw 
Wadi 

■ Gemengde 
bedrijvigheid 
Wooncluster 

- - Lintbebouwing 

Nieuwe weg 
1 "r. Î'I. 
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Bestaande situatie. Bron ondergrond: Topografi
sche Dienst Emmen 

Nieuwe wijkplan. Bron ondergrond: Topografische 
Dienst Emmen 

Groenstructuur 

Bebouwingsstructuur 

Waterstructuur 

Wegenstructuur 
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op het al bestaande systeem van waterlopen in 
het gebied en de Dommel. 
Het regenwater van daken, wegen en parkeer
plaatsen kan via dit systeem de bodem infiltre
ren of naar de Dommel worden geleid. Hier
door wordt verdroging van het gebied, ten ge
volge van de nieuwe verharde oppervlakken, 
tegengegaan. 

Huishoudelijke watersystemen 
Elke cluster heeft een eigen afvalwaterzuiverings
station gebaseerd op een helofytenfilter. Deze zal 
al het afvalwater van de woningen zuiveren, be
halve het toiletwater. Hierna is het gezuiverde 
water bruikbaar als spoelwater voor het toilet en 
de wasmachine. De woningen zullen voorzien zijn 
van grijswatercircuits om het recyclen van het 
afvalwater mogelijk te maken.Voor meer infor
matie over helofytenfilters zie de bijlage. 
Door het loskoppelen van de hemelwaterafvoer 
en de riolering, en door het recyclen van het af
valwater, zal de hoeveelheid afvalwater die uit
eindelijk afgevoerd wordt via de riolering sterk 
verminderen . Hierdoor kan het rioleringsysteem 
kleiner gedimensioneerd worden, omdat het riool 
niet meer afgestemd hoeft te worden op hoge 
piekafvoeren. Ook wordt het gevaar van lozing 
op het grondwater bij hoge piekbelastingen klei
ner. 

Watersysteem; greppel 

Huishoydelijk watersysteem; helofytenfilter 
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4.5 Voorbeelduitwerking cluster 
De wijk is opgedeeld in kleine clusters, ter grootte 
van buurtblokken. Een wooncluster vormt een 
buurtgemeenschap binnen de wijk. De clusters 
worden allemaal op een eigen wijze ontworpen 
en ingericht in samenspraak met de toekomstige 
bewoners van het cluster. Ze hebben een geva
rieerde samenstelling van woning- en bewoners
typen . De clusters hebben een gemiddelde 
woningdichtheid van 30 wo/ha. Door de grote 
groenzone binnen de wijk, komt de gemiddelde 
woningdichtheid van de wijk op 20 wo/ha. 
De woningen direct aan de linten moeten vorm
gegeven worden als typische langgevel
boerderijen om de wijk de karakteristieke uitstra
ling van lintbebouwing te geven. De woningen 
binnen de clusters hebben meer vrijheid . Bij deze 
woningen moet vooral het duurzame karakter van 
de wijk naar voren komen, bijv. door de toepas
sing van zonnecollectoren en serres. 
De groenstructuur die door de wijk loopt staat in 
verbinding met het buurtgroen binnen elk clus
ter. Dit buurtgroen staat weer in verbinding met 
het bermgroen dat de linten begeleidt. Op deze 
wijze ontstaat er een groennetwerk dat over de 
hele wijk verspreid is. Het netwerk van greppels 
en wadi's dat dient voor de langzame afvoer van 
het regenwater valt voor het grootste deel samen 
met de groenstructuur. Het regenwater dat op de 
daken, wegen en parkeerplaatsen valt wordt via 
goten naar de greppels geleid. Binnen elke clus
ter wordt een speciale ruimte ingericht voor de 
helofytenfilter die het afvalwater van de wonin
gen binnen die cluster zuivert. 
Voor jongere kinderen is het veiliger om centraal 
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binnen de eigen cluster een speelruimte te heb
ben dan in de centrale groenzone, omdat daar 
meer controle is. Daarom zal elke cluster een 
eigen speelruimte hebben voor jonge kinderen. 
Ook deze speelruimte zal in samenspraak met 
de toekomstige bewoners worden ontworpen. 
Aan het linten en binnen de clusters wordt voor 
een groot deel geparkeerd op eigen terrein. 
Voor de kleinere kavels waar parkeren op eigen 
terrein niet mogelijk is, en voor bezoekers zijn 
er collectieve parkeerplaatsen binnen het clus
ter. Binnen het cluster wordt gezorgd voor een 
zo klein mogelijk verhard oppervlak. Collec
tieve parkeerplaatsen worden voorzien van een 
waterdoorlatend materiaal. 
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Speeltuin Tuingoten en wadi's. Bron:Zichtbaar, tastbaar, zinvol 
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Conclusie 

De doelstellingen van dit afstudeerproject waren: 
meer inzicht verkrijgen in duurzame stedebouw, 
het maken van een visie voor het Middengebied 
en het toepassen van de richtlijnen voor duur
zame stedebouw in een stedebouwkundig ont
werp. Gedurende mijn afstudeerproject heb ik al 
deze doelstellingen kunnen realiseren . 

Het literatuuronderzoek naar duurzame stede
bouw heeft mij inzicht verschaft over de beteke
nis van duurzame stedebouw en de mogelijke 
toepassingen binnen een ontwerpproces. Er zijn 
duidelijke en bruikbare richtlijnen naar voren ge
komen voor het ontwerpen van een duurzaam 
stedebouwkundig plan. De lijst met richtlijnen is 
nog lang niet volledig, maar deze richtlijnen vor
men een goed uitgangspunt voor duurzame ste
debouw. 

De visie voor het Middengebied moet bescher
ming bieden tegen het ongecontroleerd dicht
slibben van dit gebied ten gevolge van stads
uitbreidingen, zonder rekening te houden met de 
historische, culturele en ecologische waarde van 
het gebied. De visie is opgesteld na het maken 
van een grondige analyse van het gebied waar
bij alle bijzondere waarden en elementen in het 
gebied naar voren zijn gekomen. 
De visie schetst een ontwikkelingsbeeld voor het 
Middengebied. Dit is het beeld van een sterke 
groene zone tussen Eindhoven en Helmond met 
recreatieve voorzieningen . Dit wordt de hoofd
functie van het Middengebied en bepaalt daar
mee de uitstraling van het gebied. Andere toe
komstige ontwikkelingen in het gebied moeten 

zich aanpassen aan dit karakter. 

De laatste doelstelling was het maken van een 
stedebouwkundig ontwerp binnen het Midden
gebied aan de hand van de visie en de richtlijnen 
voor duurzame stedebouw. Dit ontwerp moest een 
voorbeeld geven van de manier waarop duur
zame stedebouw toegepast kan worden gedu
rende het planvormingsproces. 
Het stedebouwkundig concept is afgestemd op 
het specifieke karakter van de omgeving. Hierbij 
is rekening gehouden met de landschappelijke 
waarden en de aanwezige waardevolle elemen
ten in het gebied. Aan de hand van de richtlijnen 
voor duurzame stedebouw zijn er ontwerp
principes opgesteld die de duurzaamheid binnen 
het ontwerp moeten waarborgen. Het wijkplan en 
de uitwerking van een van de clusters zijn voor
beelden van hoe deze ontwerpprincipes binnen 
een bepaald stedebouwkundig concept vorm
geven kunnen worden. 

Ik wilde mijn afstudeerproject op een brede ma
nier benaderen en op bepaalde onderwerpen die
per ingaan dan normaal gesproken tijdens een 
project gebeurt. Ik ben breed begonnen met een 
groot gebied en heb dat uiteindelijk kunnen toe
spitsen tot een voorbeeldontwerp op buurtniveau. 
Naar mijn mening heb ik me hierdoor tijdens mijn 
project op bijna alle schaalniveaus binnen de ste
debouw kunnen verdiepen. Daarnaast heb ik me 
kunnen verdiepen in het onderwerp duurzame 
stedebouw. Hier had ik al veel over gehoord, maar 
ik wist er nog weinig van af. Dankzij mijn afstu
deren heb ik beter inzicht verkregen in de bete-
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kenis van duurzame stedebouw en een manier 
om duurzame stedebouw toe te passen is in een 
ontwerp. Hiermee heb ik mijn doelstellingen voor 
dit afstudeerproject gerealiseerd. 
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Helofytenfilter in de winter 
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Werking helofytenfilter 

Helofytenfilter 

Een helofytenfilter is simpel gezegd een bak van 
1 meter hoog gevuld met fijn zand of steenwol
korrels met onder en bovenop dat zand ( of de 
steenwolkorrels) een laag schelpengrit en in dat 
zand een woeste kluwen van volgroeide en mis
schien al weer deels afgestorven rietstengels. In 
de bovenste gritlaag liggen een paar sproei
buizen, die van tijd tot tijd een lading vuil water 
op het filter loslaten. Niet te veel, niet te weinig 
en het liefst met tussenpozen van liefst een paar 
uur, zodat het filter 'op adem kan komen'. 

Hoe werkt het filter? 
Het schelpengrit bindt het grootste deel van de 
fosfaten in het vuile water. De rest van het zuive
rende werk doen bacteriên, in hoofdzaak zuurstof
minnende (aêrobe) bacteriên, die zich aan de 
zandkorrels of steenwolkorrels hechten en die zich 
snel vermeerderen dankzij de vooral organische 
voedingsstoffen, die ze uit het vuile water halen. 
De plantenwortels, in leven net als in de natuur 
gastheer voor de bacteriên, leveren als ze zijn 
afgestorven de noodzakelijke koolstof, nodig voor 
het afbraakproces. Dat verklaart het feit, dat het 
helofytenfilter een regenererend filter is, dat bij 
een goede behandeling (dus: geen giftige che
micaliên of olieresten, maar huishoudelijk afval
water van een natuurlijke samenstelling) tenmin
ste tientallen jaren meegaat. 
Eigenlijk kunnen we van het helofytenfilter maar 
één minder gunstige eigenschap noemen: na af
braak van eiwitten en omzetting van stikstof
verbindingen door nitrificatie (door de zuurstof-
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minnende, nitrificerende bacteriên, die daarmee 
een essentiêle functie vervullen) blijven er nitraten 
over. Mischien niet eens zo veel , maar nitraten 
zijn zowel in oppervlaktewater als grondwater on
gewenst en zeker in drinkwater, als dat later weer 
uit grondwater moet worden gewonnen. Een 
goede manier om die nitraten onschadelijk te 
maken is het gezuiverde water eerst op te van
gen in een vijver met voldoende waterplanten en 
een bodemlaag van in de winter weggerotte bla
deren en plantenresten, waarin we het gezuiverde 
water uit het filter eerst laten infiltreren. Na dit 
proces is het gezuiverde afvalwater ook weer 
geschikt als drinkwater. 

Een helofytenfilter werkt zomer èn winter, mits 
voldoende voorzien van isolatieplaten of omringd 
door een talud . Bovenop het filter wordt in het 
najaar een 'deken' van afgemaaide rietstengels 
gelegd. Bij de hier besproken filters zijn de sproei
buizen bovenin het filter (liggende in de schelp
engritlaag) zodanig geïnstalleerd, dat na het stop
zetten van de toevoerpomp het nog in de buizen 
aanwezige vuile water meteen terugstroomt naar 
de pompput. 

De zuiveringscapaciteit van het steenwolfilter 
(zowel bij nieuwe steenwol als afvalsteenwol) is 
aanzienlijk groter dan die van een zandfilter. 
Hoeveelheden van 1.800 tot 2.000 liter per week 
werden in proeffilters van 2,6 m3 probleemloos 
in een week tijd gezuiverd. Het korrelvormige 
afvalsteenwolproduct heeft een bijna 2 maal gro
tere dichtheid dan nieuwe steenwol, zodat wel 
met een wat groter gewicht rekening gehouden 
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moet worden. Toch is ook dit type steenwolfilter 
nog altijd ruim tweemaal lichter bij gelijk volume 
dan een zandfilter en leent het zich bij uitstek in 
al die situaties, dat weinig plaats beschikbaar is 
zoals in stadswoningen , op woonschepen, bij 
vakantiehuisjes enz. 

Voor het zuiveren van het al het huishoudelijk 
afvalwater van één persoon (ook het vervuilde 
toiletwater) voor totaal hergebruik, dus ook als 
drinkwater, heeft men genoeg aan een 
helofytenfilter van 3 m3 inhoud bij een vulling van 
fijn zand en 1,5 m3 inhoud bij een vull ing van 
steenwolkorrels. 
Het toiletwater vormt eenderde deel van het huis
houdelijk afvalwater. Als het huishoudelijk afval
water zonder toiletwater gezuiverd zou worden 
om alleen te gebruiken als spoelwater voor de 
toilet en voor de wasmachine, dan zou een 
helofytenfilter met steenwolkorrels met een in
houd van 0,75 m3 groot genoeg zijn voor één 
persoon. 
Als voorbeeld voor een cluster in de nieuwe duur
zame wijk Opwetten met 20 woningen zou een 
helofytenfilter met een gemiddelde inhoud van 
45 m3 voldoende zijn . 
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