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Deze scriptie is het resultaat van een 10 maanden durende 
afstudeerperiode. De afstudeerperiode is een onderdeel van 
de opleiding 'Stedebouwkundig Ontwerpen' van de faculteit 
Bouwkunde, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na vier 
jaar NHTV in Breda, zijn wij in september 1997 gestart met het 
verkort opleidingsprogramma aan de TUE. Nu, in juni 2000, 
kunnen wij terugkijken op een Eindhovense periode die al met 
al snel voorbij is gegaan. Een achteraf 'leuk' detail hierbij is dat 
het halen van een aantal niet op het vakgebied gerichte vak
ken uiteindelijk de grootste hindernis vonnde en het uiterste 
van ons doorzettingsvermogen heeft gevraagd. Nu echter deze 
vakken binnen zijn kunnen we met een ge11JSt hart afstuderen 
en zijn we blij dat we een studie, die we samen zijn begonnen, 
met dit project ook samen kunnen afsluiten. 

Onze gezamenlijke interesse in de ruimtelijke problematiek van 
Oost-Brabant waarmee we tijdens projectwerk in aanraking 
zijn gekomen, vormde de aanleiding voor dit duo-project. Naar 
onze mening had de hoeveelheid aandacht die aan de proble
matiek werd besteed en de vele diSClJSSies die erover werden 
gevoerd, nog niet geresulteerd in concrete plannen en oplos
singen. Door middel van het afstudeerproject wilden we daar 
verandering in brengen. We hebben ons daarbij gericht op een 
deel van de ruimtelijke problematiek, namelijk het almaar aan
plakken van nieuwe woonbuurten aan bestaande dOll)Skemen 
waardoor het karakter van dorpen en landschap verloren dreigt 
te gaan. Met dit verslag willen we een alternatief bieden voor 
dergelijke uitbreidingsvonnen. 

Bij deze willen we Kees Doevendans, Piet Beekman en Han 
Lörzing van de farulteit Bouwkunde bedanken voor hun bege
leiding en adviezen tijdens ons afstuderen. De inbreng van 
eenieder van hen vulde elkaar goed aan. Ook willen we de 
Provincie Noord-Brabant bedanken voor het beschikbaar stel
len van het nodige kaartmateriaal. Tot slot willen we onze vrien
dinnen, naaste familie en andere vrienden bedanken voor de 
steun maar zeker ook voor de nodige afleiding gedurende de 
opleiding. 

juni 2000, 
Arjan & Edwin 
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Problematiek 
In Noord-Brabant vindt een groot aantal bouwactiviteiten 
plaats. Het landsctiap wordt steeds volJer door nieuwe woon
uitbreidingen en Industrieterreinen en door de aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Als gevolg hiervan ,lijkt het karakterls
ti~ke Brabëmtse landschap met zijn kleine· dorpen te verdwij-
nen. . -
Door de nieuwe dorpsuitbreidlngen, die vaak volgens dezelfde · 
· principes gebouwd zijn als woonuitbreidlngen bij de steden, 
gaan de dorpen ~eeds meer op elkaar lijken, wordt het verschil 
tussen dorpen en steden steeds kleiner en wordt In veel geval
len afbreuk gedaao aan de relatie tussen' het dorp en het om
ringende landschap. Kortom het ~rakter van dorpen en land
schappen dreigt verloren te gaan, door het almaar aanplakken 
van nieuwe woonbûurten· aan bestaande dorpskerhen. 

Gebiedsgerichte vormen van 
woningbouw 
Door middel van dit afstudeerproject is geprobeerd een bij
drage te leveren aan de oplossing van. deze problematiek. Er 
zijn gebiedsgerichte vormen van woningbouw ontwikkeld als 
alternatief .voor dergelijke, bestaande uitbreidingsvormen. Hier
voor is eerst ee~ plangebied in Midden-:Brabant afgebakend, 
dat grotendeels samenvalt met de regio ~'de Meierij". Binnen dit 
plangebied is gezocht naar aanknopingspunten, die nieuwe ont
wikkelingen in zowel dorp als landschap op een zodanige manier 
onderstaunen dat de karakterjstiek van dorp en landschap be

· houden blijft en/of versterkt wordt. 
De verschillende landschapstypen vormden het belangrgkste 
uitgangspt1nt om eventuele toekomstige ontwikkelingen, zoals 
woningbouw, aan te koppelen . . Qp basis yan de verschillendè 
landschapstypen is het plangebied in zes deelgebfeden ver
deeld. Na een visie voor het plangebied te hebben· opgesteld, 
zijn voor vier van . deze deelgebieden raamwerken opgesteld 
met bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten. Daar
naas~ is bij ieder raamwerk een aantal modeHen voor de ontwik
keling van wóningbouwlocatles opgesteld. Deze stappen vorm
den de basis voor de uiteindelijke (gebiedsgerichte) ontwe(pen 
van woningbouwtocaties, die voor twee deelgebieden gemaakt 
zijn. · 
-Voora_fgaand aan dit alles is een beeld geschetst over 'het dorp' 
en 'het landschap', begrippen die een belangrijke plaats inne
men bin'nen de g~noemde J'.)roblematiek. 

Conclusie 
De gehanteerde wérkwij~e -waarbij voor elk te ondersçheiden 
deelgebied een raamwerk wordt opgesteld met daaraan ge
kop pel d modellen voor ontwikkeling van eventuele 
wonfngbOuwlocatles- kan. een meerwaarde opleveren bij de 
ontwikkeling van landelijke gebieden. 

. Door het aanbrengen van een raamwerk In een gebied of door 
het bestaande· raamwerk te versterken, zijn mogelijke, toe- . 
·komstige ontwikkelingen zoals wellicht î'Onlngbouw, beter in 
het betreffende gebied In te passen. 

. Bij een dergelijke gebiedsgerichte benadering lij!(t een belang
rijke· taak weggelegd voor het provinciale .bestuur. Dit omdat . 
~n dergelijke benadering het gemeentelijke schaalniveau- in 
de meeste ge.vallen overstijgt. · · 

Het toevoegen van woningen aan het landelijk gebied hoeft, 
wanneer-voldoende aandacht wordt besteed aan de omvang 
van een locatie, de situering el'! een zorgvuldige inpassing,· niet 
ten koste te gaan van de kwaliteit van -het landschap ( dit is 
ed!ter wel voor een groot deel afhankelijk van het landschaps
typê ). Een deel van de woningbQuwopgave zou .dan ook een 
plaats kunnen krijgen binnen het landelijk gebied als alternatief 
voor het almaar aanplakken vai:i nieuwe woonbuurtjes aan be
staahde dorpskernen. 
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Aanleiding 
In Noord-Brabant vindt een groot aantal bouwactiviteiten 
plaats. Door nieuwe woonuitbreidingen en industrieterreinen 
en door de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt het 
Brabantse landschap steeds voller. Het karakteristieke land
schap met zijn kleine dorpen lijkt te verdwijnen. Open ruimten 
worden steeds schaarser en alles lijkt in elkaar te vervloeien tot 
een weinig afwisselend landschap. 

nieuwe woonuitbreidingen bij Eerde 

grootschalige infrilstructuur, A2 nabij Boxtel 

In de dorpen wordt 110lgens dezelfde principes gebouwd als in 
de stad met als gevolg dat de dorpen steeds meer op elkaar 
gaan lijken én het verschil tussen dorpen en steden steeds 
kleiner wordt. Ook steken nieuwe dorpsuitbreidingen vaak hard 
af tegen het landelijk gebied waardoor ze nauwelijks binding 
lijken te hebben met de omgeving. 

het verschil tussen dorp en sti1d wordt steeds kleiner 

dorpsuitbreidinge-, steken hard af IE!gen het landelijk gebied 

Door velen, ook buiten de vakwereld, blijkt dit als een nega
tieve ontwikkeling ervaren te worden. Binnen de vakwereld lijkt 
nog geen oplossing te zijn gevonden \IOOr de geschetste pro
blematiek. Het lijkt de vakwereld te ontbreken aan kennis over 
(en middelen voor) een meer ~dorpse stedebouw". 

De opgave 
De hiervoor geschetste problematiek 110rmt het uitgangspunt 
voor de opgave die we onszelf stellen. Door het almaar aan
plakken van nieuwe woonbuurten/-wijkjes aan bestaande 
dorpskernen dreigt het karakter van dorpen en landschappen 
verloren te gaan. Door middel van dit afstudeerproject willen 
we een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problema
tiek. Het is onze bedoeling om gebiedsgerichte vor
men van woningbouw te ontwikkelen als alternatief 
voor de huidige uitbreidingsvormen. 



Naar onze mening moet het mogelijk zijn om binnen het land
schap en binnen dorpen aanknopingspunten te vinden die 
nieuwe ontwikkelingen in zowel dorp als landschap op een zo
danige manier kunnen ondersteunen dat de karakteristieken 
en/of identiteit van dorp en landschap behouden en/of ver
sterkt kunnen worden. Bovendien moet het daarmee mogelijk 
zijn om een gedeelte van de geldende bouwopgave van de 
dorpen in het landelijk gebied te realiseren en daarmee te vol
doen aan de behoefte aan differentiatie in woonmilieus. 

We hebben ons een aantal denkbeelden gevormd die een bij
drage moeten leveren aan de oplossing van de hiervoor ge
schetste problematiek. Om de opgave, die we onszelf gesteld 
hebben, te concretiseren is deze in een aantal stellingen ver
taald waarvan we de geldigheid hopen aan te tonen. Het gaat 
om de volgende stellingen: 

1. Het moet mogelijk zijn om met woningbouw de kwaliteit 
van het landschap te behouden en/of te verbeteren. 

2. Bouwen in het landelijk gebied kan zelfs bijdragen aan 
het in stand houden of versterken van kwetsbare land
schappen. 

3 . Bouwen in het landelijk gebied hoeft niet te leiden tot 
het verlies van openheid, contrast en variatie binnen 
het landschap (iets dat vaak wordt verondersteld). 

4 . Gespreide woningbouw op het platteland kan voldoen 
aan de behoefte aan differentiatie in woonmilieus. 

Het doel van dit project is dan ook om door onderzoek en ont
werp de geldigheid van de stellingen aan te tonen. 

Begripsverklaring 
De opgave bevat een aantal begrippen die voor een goede 
interpretatie van de scriptie om een uiteenzetting vragen. Vooral 
de begrippen 'dorp' en 'landschap' zijn binnen de rontext van 
deze scriptie erg belangrijk. Om deze reden is aan deze begrip
pen extra aandacht gewijd in aparte hoofdstukken. Op de ove
rige begrippen wordt hierna kort ingegaan. 

Aanknopingspunt 
1. punt van aanknoping, aansluiting. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 7äal) 

In de opgave wordt gesteld dat er naar aanknopingspunten in 
het landschap en binnen dorpen gezocht wordt. Hiermee wordt 
bedoeld dat er naar specifieke eigenschappen, kenmerken en/ 
of ontwikkelingen wordt gezocht. Dergelijke aanknopingspun
ten kunnen een belangrijke bron van inspiratie zijn bij de plan
vorming. Nieuwe ontwerpen kunnen hierop worden gebaseerd. 
Aanknopingspunten waaraan, binnen de context van dit on
derzoek, gedacht kan worden, zijn: landschapsstructuren, 

verkavelingpatronen, ontginningspatronen, waterlopen, 
bodemstructuur, bebouwing, infrastructuur, groenstructuur, 
ecologische hoofdstructuur, etc. 

voorbeeld van een typische s/Tokenverkaveling 

Karakteristiek 
1. bn. bw., kenmerkend, tekenend, het karakter, het we

zen uitdrokkend; 
2. zn., schildering van het eigenaardige, de kenmerkende 

eigenschappen van een persoon of zaak; 
3. (rekenk.J kendjfer; 
4. (techn.J grafische voorstelling van de eigenschappen 

van een apparaat. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 7äal) 

De eerste twee punten geven duidelijk aan wat er binnen dit 
onderzoek met het begrip karakteristiek bedoeld wordt. Het 
woord kenmerkend komt steeds terug, 'de kenmerkende eigen
schappen van een persoon of zaaK is hier de juiste verklaring. 
Binnen dit onderzoek wordt dan bedoeld: 'de kenmerkende ei
genschappen van dorp en landschap'. Ieder dorp en ieder land
schap bezit zijn eigen functionele en ruimtelijke eigenschap
pen. Veelal gaat het hier om een kenmerk dat op zich niet erg 
zeldzaam of bijzonder fraai is, maar dat toch een goed voor
beeld vormt van een streekgebonden eigenschap of van een 
bepaalde periode. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: de ligging 
aan een beek, de aanwezigheid van een bos of natuurgebied, 
de aanwezigheid van een landgoed, de aanwezigheid van hout
wallen, het voorkomen van lintbebouwing, etc. 



een voorbeeld van bebouwing gelegen aan een beek 

Identireit 
1. eenheid van wezen, volkomen overeenstemming, 

persoonsgelijkheid; 
2. {wisk.J vergelijking die i.,vor alle waarden der daarin 

i.,vorkomende veranderlijke grootheden geldig is. 
(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 7äal) 

Het begrip 'identiteit' kan in dit verslag worden gelezen als één 
van de drie kernbegrippen (naast 'structuur' en 'betekenis'), 
die volgens onderzoeker Kevin Lynch inherent zijn aan het beeld 
van de bebouwde 
en onbebouwde 
omgeving. Bij iden
titeit moet hier dus 
niet alleen gedacht 
worden aan indivi
dualiteit maar ook 
aan her
kenbaarheid. Het 
'eigen gezicht' van 
een omgeving is 
van belang bij het 
vormen van een 
duidelijk beeld 
over, en het kun
nen identificeren 
van zo'n omge
ving. Her
kenbaarheid en 
benoembaarheid 
zorgen bovendien 
voor een emotio
nele betekenis en 
gehechtheid. 

1 
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een referentie aan het verleden 

Factoren die hier mee samenhangen, zijn bijvoorbeeld speci
fieke landschappelijke kenmerken, referenties aan het vene
den of aan de specifieke ligging, beeldbepalende objecten en 
kenmerkende functies. 

Opzet verslag 
Het verslag is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het eer
ste deel is een weergave van een literatuurstudie. Om een 
duidelijk beeld te krijgen van 'dorp' en 'landschap', twee belang
rijke begrippen binnen de geschetste problematiek, worden deze 
nader uiteengezet in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3. Bij beide 
begrippen wordt onder andere ingegaan op de ontstaansge
schiedenis en op ontwikkelingen die er hebben plaatsgevon
den. 
Na dit algemene deel volgt een groot plangedeelte waarin ver
schillende stappen worden doorlopen om uiteindelijk te komen 
tot gebiedsgerichte ontwerpen. Hiervoor is een plangebied af
gebakend dat grotendeels samenvalt met de in Midden-Bra
bant gelegen regio "de Meierij". De inventarisatie en analyse 
van dit plangebied en de daarbinnen gelegen dorpen wordt 
beschreven in hoofdstuk 4 en 5. De bij deze hoofdstukken 
behorende inventarisatie- en analysekaarten zijn weergege
ven in een apart afbeeldingenboek. In de betreffende hoofd
stukken wordt middels kaartnummers naar dit afbeeldingen
boek verwezen. Vervolgens komt in hoofdstuk 6 de voor het 
plangebied opgestelde strategie aan bod. Deze strategie is, 
met de informatie uit de inventarisatie en analyse, In hoofdstuk 
7 vertaald naar een visie op het plangebied. Verder wordt in dit 
hoofdstuk, voor de in de visie onderscheidde deelgebieden, 
een raamwerk met randvoorwaarden en uitgangspunten opge
steld. Deze raamwerken vormen het uitgangspunt voor de 
gebiedsgerichte ontwerpen voor twee deelgebieden, die in 
hoofdstuk 8 worden weergegeven. Deze door ons afzonder1ijk 
opgestelde plannen vormen de afronding van het plangedeelte. 
Het verslag wordt afgesloten met een terugkoppeling in hoofd
stuk 9. In dit onderdeel wordt teruggeblikt op de gehanteerde 
werkwijze, de ontwerpen en de stellingen. 





Inleiding 
Het begrip 'dorp' is algemeen bekend. Iedereen zal zidl bij dit 
begrip dan ook wel een globaal beeld voor de geest kunnen 
halen. Ondanks de vanzelfsprekendheid van dit begrip wordt in 
dit hoofdstuk verder ingegaan op 'het dorp' om een duidelijk, 
concreter beeld te vormen over dit fenomeen. Daartoe wordt 
eerst de definitie volgens het woordenboek beschouwd. Ver
volgens wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van dor
pen en de versdlillende nederzettingspatronen die onderschei
den kunnen worden. Verder komt de ontwikkeling van dorpen 
vanaf de vijftiger jaren aan de orde en worden versdlillende 
vormen van dorpsuitbreiding belicht. Tot slot van dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de relatie van de mens met het dorp. 

Wat is een dorp? 
Het woordenboek geeft de volgende twee betekenissen voor 
het woord dorp: 
1. bebouwde kom van een gemeente op het platteland 

(kleiner dan een stad en groter dan een gehucht); 
2. de gezamenlijke bewoners van een dorp. 
(Bron: lián Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 7áal} 

De beschrijving 'kleiner dan een stad en groter dan een ge
hucht maakt missdlien nog wel het beste duidelijk wat onder 
een dorp kan worden verstaan. Want hoewel een dorp niet te 
definiëren is door een bepaald aantal inwoners of een hoeveel
heid huizen, speelt de grootte wel een belangrijke rol. Met 
name de ontwikkeling van een sterke eigen collectieve identi
teit, een (typisdl) dorps kenmerk, is erg van de grootte afhan
kelijk. Een stad is hiervoor vaak te groot, een gehucht vaak te 
klein. 
Verder is een tweede aspect uit de eerste definitie kenmer
kend: de ligging op het platteland. Een dorp vormt een wezen
lijk onderdeel van het landelijk gebied/platteland. Een dorp is -

het dorp Is één met zijn omgeving 

of dat zou het naar onze mening moeten zijn- één met zijn 
omgeving. Dit in tegenstelling tot de stad, dat geen deel van 
het landsdlap vormt maar een landsdlap op zichzelf is. 
Een andere manier om een dorp te kenmerken, en te onder
scheiden van gehuchten en buurtschappen, zou de aanwezig
heid van een kerk kunnen zijn. De kerk neemt (of nam tenmin
ste in het verleden) in de dorpssamenleving een centrale plaats 
in. In vrijwel alle plattelandsgebieden werden de nederzettin
gen met een kerk door de bewoners als dorp besdlouwd. 

de kerk heeft een centrale plaats in het dorp 

De tweede betekenis die door het woordenboek wordt gege
ven, heeft meer met het sociale en maatschappelijke aspect te 
maken dan met de ruimtelijke verschijningsvorm. Met de geza
menlijke bewoners van een dorp wordt geduid op de vaak hedlte 
samenleving, die binnen een dergelijke kern is ontstaan. 

Ontstaan van een dorp 
Van oudsher bestaat er een sterke relatie tussen het dorp en 
het omringende landschap. Veel dorpen zijn ontstaan in de pe
riode waarin de ontginningen van het land plaatsvonden en het 
land bruikbaar gemaakt werd voor de voedselvoorziening. 
Plaatskeuze, vorm en ligging van de nieuwe nederzettingen 
waren een logisdl gevolg van de wijze waarop de natuur moest 
plaatsmaken voor landbouwgronden. Vooral door deze ontwik
keling was er sprake van een functionele eenheid van dorp en 
landschap. Deze functionele eenheid kwam onder andere tot 
uitdrukking in de visueel-ruimtelijke verschijningsvorm. 
De wijze van ontginning hield nauw verband met de aard van 
de onderlaag, die grofweg kan worden ingedeeld in zandgron
den, veengronden en kleigronden. Vooral in de Middeleeuwen 
is een belangrijk deel van de ontginningen tot stand gekomen. 
Hierdoor zijn veel vergelijkbare, grondgebonden patronen te 
vinden met dezelfde (cultuurgebonden) kenmerken. De nauwe 
samenhang tussen de ontginning van een gebied en het ont-
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staan van de dorpen heeft tot gevolg, dat er een belangrijke 
relatie bestaat tussen de verschillende landschapstypen ener
zijds en de nederzettingstypen anderzijds. 
In vroegere tijden waren de dorpen niet zo definitief als nu. Dit 
komt onder andere door de permanentie van bebouwing en 
infrastructuur. Vroeger konden de dorpen in de loop der tijd 
nog eens met de ontgimingen opschuiven, er werden dan bij
voorbeeld enkele honderden meters verderop nieuwe boerde
rijen gebouwd, de oude werden afgebroken en het dorp kwam 
als het ware verderop weer tot leven. Deze situatie is nu on
denkbaar. 
Dorpen werden niet zo maar gesticht, er lag een aantal over
wegingen aan ten grondslag. Hiervoor is al duidelijk gemaakt 
dat de boc:lemsoort een belangrijke factor was. Daarnaast wa
ren de volgende factoren van toepassing (volgens Antrop, 
1989) : 
- Volcbende vlak land om te bouwerr, er moest natuu-lijk ge
noeg terrein aanwezig zijn om een redelijke nederzetting te 
stichten; 
- Permanente waterbevoorrading, drinkwater was de primaire 
levensbehoefte. Men zocht dan ook vaak naar plaatsen waar 
putten geslagen konden worden of plaatsen die in de nabijheid 
van een rivier of beek lagen; 
- Geen wateroverlast, er kon wel dicht bij een rivier of beek 
gebouwd worden maar er moest wel op gelet worden dat deze 
plaatsen niet overstroomden. Broekgebieden, beekdalen en 
winterbeddingen waren dan ook ongeschikt. Er moest gezocht 
worden naar compromissen, het ging hierbij vaak om geringe 
hoogteverschillen of grondwaterdiepten; 
- zoeken naar beschutting, het ging hierbij vooral om bescher
ming tegen de natuurlijke elementen. Men probeerde hiervoor 
natuurlijke terreinbeschutting te gebruiken; 
- Maximale bezonning, het was belangrijk zich op het zuiden te 
vestigen in verband met natwrlijke opwarming van de omge
ving; 
- Goede toegankelijkheid, ten eerste moesten de, bij de neder
zetting behorende, gronden (weiden, akkers en bossen) goed 
bereikbaar zijn vanuit het dorp, daar werden ten slotte de 
gewassen verbouwd en graasde het vee. Ten tweede moest 
ook de nederzetting voor de buitenwereld te bereiken zijn, het 
liefst zowel over land als over water. Ook de handel ging name
lijk een steeds belangrijkere rol spelen; 
- Voldoende veiligheid, in tijden van plundering en beroving 
moest de nederzetting ook voldoende veiligheid bieden. Niet 
alleen beveiliging tegen de menselijke vijand maar ook tegen de 
wilde dieren. Een goede toegankelijkheid en voldoende veilig
heid moesten zodoende een compromis bieden voor de uitein
delijke vestigingsplaats. 

Nederzettingspatronen 
Evenals bij de ontgimingen kunnen bij de nederzettingen ver
schillende patronen onderscheiden worden. Net als de 
ontginningspatronen zijn ook de nederzettingspatronen of 
dorpsstructuren onder verschillende omstandigheden ontstaan. 
Er bestaan dan ook verschillende varianten. Hieronder worden 
ze genoemd (volgens Antrop, 1989). 

Pleindorpen 
Deze dorpen zijn ontstaan 
vanuit een centrale open 
ruimte. De centrale ruimte kan 
zowel een ronde, driehoe
kige, ellips of rechthoekige 
vorm hebben. Vooral de drie
hoekige pleinruimte (plaatse) 
komt in luid-Nederland veel
vuldig voor. Deze ruimte werd 
vroeger onder meer gebruikt 
om het vee 's-nachts in op te 
sluiten en van daaruit naar 
de verschillende weide-
gebieden te drijven. 

Rijdorpen 
Deze naam is een verzamel- ~ -• 1 _,: 

naam voor dorpen die het ge- ~ 
meenschappelijke kenmerk 
hebben dat de bebouwing ~ 
zich in een enkele of dubbele , ,. ' 1 · 

rij langs een weg, vaart of 
dijk heeft ontwikkeld. Binnen 
deze verzamelnaam onderscheiden we de volgende typen: 
straatdorpen, bosontginningsdorpen, veenkoloniën en dijk
dorpen. Vooral de straatdorpen vormen de basis voor, de in 
Brabant veelvuldig aanwezige, lintbebouwing. 

Dorpen zonder duidelijke structuur 
Deze dorpen vormen bij Antrop 
een restcategorie. Binnen deze 
categorie horen de hof-kerk
dorpen, hoopdorpen, nevelvlek
dorpen, verspreid onregelmatige 
dorpen en de dorpen waar de 
bebouwing regelmatig voorkomt. 
Op de Brabantse zandgronden 
komen vooral de nevelvtekdorpen 
voor, waar de bebouwing langs 
een stervormig wegenpatroon 
staat en het verspreid onregel
matig dorp, waar versp-eid langs 
een patroon van wegen onregelmatige bebouwing staat. 



Defensieve dorpen 
Binnen deze categorie vallen 
de dorpen die een bescher
mende functie hadden. De 
bastides en de vestingdorpen 
moesten bescherming bieden 
tegen aanvallen van de men
selijke vijand. De terpdorpen 
moesten ook bescherming 
bieden, hier tegen de natuur
lijke vijand, het water. 

Op de Brabantse zandgronden komen vooral de 
spinnewebvormige esdorpen voor. Deze esdorpen zijn eigenlijk 
een combinatie van het (driehoekige) pleindorp en het nevel
vlekdorp. 
Naast de globale onderverdeling van nederzettingen in patro
nen bestaat nog een iets gedetailleerdere onderverdeling van 
nederzettingen in typen. Deze onderverdelingen sluiten elkaar 
niet uit, maar complementeren elkaar. De nederzettingen op de 
Brabantse zandgronden zijn onder te verdelen in een zestal 
nederzettingstypen: het akkerdorp (of -gehucht), de beekdal
nederzetting, de boshoevennederzetting, het kampgehucht, 
het hoeve-akkergehucht en het heidegehucht. 

Ontwikkeling van het dorp vanaf 
de jaren '50 
De laatste 50 jaar is er veel gebeurd in zowel dorp als land
schap. Bijna alle dorpen hebben een flinke metamorfose onder
gaan waarmee ook in het landschap enorme veranderingen zijn 
opgetreden. Vooral na de Tweede wereldoorlog is de ontwikke
ling in een stroomversnelling geraakt. Er zijn veel nieuwe wo
ningen in de dorpen bijgekomen en een aantal dorpscentra is 
geheel vernieuwd. In deze paragraaf zal een korte schets ge
geven worden van de ontwikkeling en de kenmerken van dorps
uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog. 
De dorpsuitbreidingen zijn globaal in een aantal tijdsperioden in 
te delen. Deze perioden beslaan telkens ongeveer tien jaar en 
worden aangeduid als de jaren '50 (1945-1960), de jaren '60 
(1960-1970), de jaren 70 (1970-1980), de jaren '80 (1980-
1990) en de jaren '90 (1990-heden): 

Dejaren '50 
De dorpsuitbreidingen in de jaren '50 zijn in het algemeen nog 
kleinschalig van opzet. Het bouwen in stroken - de rijtjes
woningen - komt in zwang, maar vooralsnog in kleinere blok
ken. De huizen zijn relatief klein. Eén woonlaag met kap is nog 
een veel voorkomend type. Naderhand ontstaan ook de rijtjes
woningen van twee lagen met kap. De huizen zijn veelal uitge-

voerd in rode baksteen en rode pannendaken en voorzien van 
een sdloorsteen. Het stratenpatroon is gedeeltelijk aangepast 
aan de omgeving, het neigt naar een rechthoekig stramien. 
Het straatprofiel is veelal tamelijk smal, er is slechts in beperkte 
mate rekening gehouden met de ontwikkeling van het auto
verkeer. 

plattegrond van een wijk uit de jaren '50 

Dejaren '60 
De algemene tendens bij de dorpsuitbreidingen is schaalver
groting, zowel ten aanzien van de omvang van de uitbreiding, 
als de grootte van de woningen en de ruimte in de straat
profielen. Om de achterstand in de woningbouw in te halen, 
moest in korte tijd een zeer grote woningproductie worden 
geleverd. De nadruk kwam daardoor sterk op de kwantiteit te 
liggen. Door het overheidsbeleid is de bevolkingsgroei vooral 
opgevangen in de grote steden, maar ook in de dorpen was de 
groei soms aanzienlijk. Kwam in de grote steden vooral hoog
bouw (flats) tot ontwikkeling, in de dorpen werd alleen laag
bouw toegepast. 

plattegrond van een wijk uit de jaren '60 
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Het stereotiepe beeld van de uitbreidingswijk.en uit de jaren '60 
kan als volgt worden omschreven. Overheersend was de bouw 
van lange, conventionele rijtjeshuizen langs rechte straten. 
Het stratenpatroon ontwikkelde zich tot rechthoekige stramie
nen. Van een hechte aansluiting op het bestaande dorp was 
veelal geen sprake, meestal was de overgang abrupt. Door 
zandopspuitingen ging de relatie met het oorspronkelijke land
schap veelal geheel ver1oren. Het groen en de waterpartijen 
zijn meestal nieuw aangelegd. Het straatprofiel werd verbreed, 
onder meer ten behoeve van het parkeren van de auto's. 
Veelal werd eenzelfde type woningen gebruikt, waardoor de 
wijken een saai en monotoon karakter kregen. De woningen 
zijn groter dan uit de jaren '50. De raampartijen, zowel op de 
begane grond als op de eerste verdieping, werden groter. De 
gele steen, gecombineerd met blauwe of donkerrode pannen
daken kwam steeds meer in de mode. De voortuinen waren iets 
kleiner dan voorheen, maar nog redelijk van maat. Door de 
toepassing van blokverwarming verdwenen steeds meer schoor
stenen uit het beeld. Dit zette zich door in de jaren 70. 

Dejaren '70 
In het begin van de jaren 70 kwam er steeds meer kritiek op de 
nieuwbouwwijken uit de jaren '60. De kritiek had veelal betrek
king op de hoogbouw (vooral in de grotere steden), de 
eenvormigheid en monotonie van de wijken, de geringe aan
sluiting op de landschappelijke mogelijkheden en de geringe 
aansluiting op de bestaande bebouwing. Als reactie op de een
tonige en troosteloze nieuwbouwwijken ontstonden er in de 
zeventiger jaren nieuwbouwwijken waarin de verscheidenheid 
hoogtij vierde. Er kwam een zeer goot scala van nieuwe woning
typen, waarbij ook nieuwe vormen werden geïntroduceerd. Er 
werden expirimenten gedaan met nieuwe materialen, zowel 
voor de gevelbekleding als voor de dakbedekking. De ramen 
werden weer kleiner ( onder invloed van de energieschaarste, 
oliecrisis 1973) en de kozijnen kregen een kleur. 
Het rechthoekig stratenstramien raakte uit de mode, aan het 
autoverkeer werden beperkingen opgelegd. De wijk werd ont
sloten door een wijkontsluitingsweg, vanwaar insteekwegen 
leidden naar hofjes met parkeerplaatsen. Het woonerf deed 
zijn intrede en aan de fietsers werden - in de wijk althans - meer 
ruimte gegeven door afzonderlijke fietsroutes. Het groen werd 
geconcentreerd in grotere eenheden (buurtgroen en wijkgroen) 
terwijl de ruimten tussen de woningen en in de hofjes steeds 
steniger van aard werden. De particuliere tuinen werden steeds 
kleiner, zowel voor als achter. 
Naast de genoemde kenmerken kwam in de vormgeving de 
hoek van circa 130 graden (die ontstaat door een aftopping 
van het puntdak) steeds vaker voor. Het is een teken van de 
nieuwe tijd, niet alleen voorkomend in het verticale vlak (de 
vonngeving van de gevels), maar ook in het horizontale vlak 
(de plattegrond van het stratenpatroon, het waterlopen
patroon of van de groenvoorzieningen). 

In een reactie op de nieuwbouwwijken in de grote steden trad 
er ook een verschijnsel op dat bekend staat onder de naam 
suburbanisatie, de trek vanuit de steden naar het platteland. 
Als gevolg hiervan zijn de kleine kernen op het platteland in de 
jaren '70 geconfronteerd met aanzienlijke uitbreidingen. 

p/ilttegrond vi1f1 een wijk uit de }ilren '70 

Dejaren'BO 
Eind jaren 70 heeft men geconstateerd dat de sterke groei van 
de bevolking - mede door een aanzienlijk vestigingsoverschot -
en het toegenomen ruimtegebruik van de bevolking, hebben 
geleid tot een groot beslag op de ruimte. Daarbij zijn 
verhoudingsgewijs de grote steden weinig en de landelijke ker
nen hard gegroeid. Hierbij is tevens een sterke versnippering 
van de ruimte opgetreden en heeft het landelijk gebied onder 
meer door de vele bebouwing, in korte tijd veel van zijn karak
ter verloren. Een reactie hierop is het groeikemenbeleid, de 
landelijke kernen werd een beperking in de groei opgelegd. Dit 
was voor iedere kern ver-
schillend, de verdeling werd 
gemaakt op basis van een 
aantal factoren als ligging, 
werkgelegenheid, 
bereikbaarheid, etc. 
In een reactie op de mono
tonie van de wijken uit de 
jaren '60 is in de wijken van 
de jaren '70 een grote ver
scheidenheid aangebracht, 
soms op een zodanige wijze, 
dat gesproken werd van 
"nieuwe truttigheid". Thans 
bestaat het gevoel dat er 
wellicht enigszins is doorge
slagen naar de andere kant. 
In de nieuwste wijken is een 

p/ilttegrond Vilfl een wijk uit de }ilren '80 



ontwikkeling zichtbaar, waarbij gezocht wordt naar een betere 
vemouding tussen 'eenheid' en 'verscheidenheid'. Teveel een
heid is niet goed, teveel verscheidenheid ook niet. 

Dejaren '90 
Het groeiklassenbeleid werd voor de kleine kernen gehand
haafd. In de kleine dorpen mochten er per jaar enkele wonin
gen worden bijgebouwd. Deze woningen (over het algemeen in 
de vrije sector) werden voornamelijk geconcentreerd in (klein
schalige) uitbreidingen aan de rand van het dorp. De nieuwe 
dorpsranden van deze uitbreidingen steken vaak hard af tegen 
het landelijk gebied. Doordat er bovendien -de trend volgend
in een lichte kleur baksteen werd gebouwd zijn de dorpsranden 
in Brabant inwisselbaar voor die van bijvoorbeeld Gelderland 
en Friesland. 
Verder lijkt de ontwikkeling uit de jaren '80, waarbij gezocht 
wordt naar een betere vemouding tussen eenheid en verschei
denheid in de wijken, ook bij de dorpen te zijn overgenomen. 
Nieuwe uitbreidingsbuurten worden 
als een totaalontwerp met een 
sterke vormwil gerealiseerd, waar
bij de (veelal vrije sector)-woningen 
aan een groot aantal voorwaarden 
(m.b.t. kaprichting, rooilijn, etc.) 
moeten voldoen. De straten in deze 
buurten hebben vaak een stenig 
profiel overeenkomstig met dat van 
grote uitbreidingswijken. De ver
schillen tussen dorpse en stedelijke 
uitbreidingsbuurten lijken dan ook 
steeds kleiner te worden. 

plattegrond van een wijk uit de jaren '90 

Conclusie 
Samenvattend kan gesteld worden dat na de tweede wereld
oorlog bij de ontwikkeling van dorpen steeds vaker met het 
verleden is gebroken. Was de natuurlijke gesteldheid van de 
bodem eerst nog bepalend voor de plaats waar de mens bouwde, 
later werd het door de toege
nomen technische kennis mo
gelijk om te bouwen waar men 
wilde. Dit is goed terug te zien 
in de ontwikkeling die bij de 
meeste dorpen heeft plaats
gevonden. 
Lange tijd kende een dorp een 
organische of natuurlijke groei; 
nieuwe woningen werden ge
plaatst tussen of nabij de aan
wezige woningen op de hogere 
gronden. Na de tweede we-
reldoorlog hebben de uitbrei- planmaögeaanlegbiJMoergestel 

dingen een steeds planmatiger karakter gekregen; grotere aan
tallen woningen werden in compleet nieuwe buurten weggezet. 
Deze buurten, al naar gelang de op dat moment heersende 
opvatting ontworpen in een rechthoekig of juist kronkelig stra
mien, staan vaak in scherp contrast met de oorspronkelijke, 
'ongeordende' bebouwing. Van een natuurlijke aansluiting op 
de omgeving, zoals in de oorspronkelijke situatie het geval was, 
is meestal al helemaal geen sprake meer. 
Door deze uitbreidingsbuurten zijn veel dorpen naar onze me
ning dan ook minder dorps geworden. Waar een dorp eerder 
nog een logisch onderdeel van het platteland vormde, is een 
dorp nu vaak nauwelijks nog één met zijn omgeving. 

Vormen van dorpsuitbreidingen 
Naast een typering op basis van tijdsperioden kunnen nieuwe 
dorpsuitbreidingen ook getypeerd worden op basis van de 'vorm' 
van de uitbreiding. Hier wordt onderscheid gemaakt in vrij
staande bebouwing, lintbebouwing en blokvormige bebouwing. 

Uitbreiding met vrijstaande bebouwing 
In het verleden heeft de uitbreiding van de dorpen veelal plaats 
gevonden via de bouw van vrijstaande woningen, boerderijen 
en dergelijke. Aanvankelijk gebeurde dat in een langzaam 
tempo. In de lintdorpen vond de uitbreiding plaats in het lint 
zelf, ook wel inbreiding genoemd, waardoor het bebouwingslint 
verder werd verdicht. Het proces van verdichting is nog steeds 
gaande en wordt nu zelfs bevorderd. Het betreft over het 
algemeen vrijstaande woonbebouwing . 
In de kerndorpen werd nieuwbouw aan de rand geplaatst, 
waardoor deze dorpen zich geleidelijk aan uitbreidden. In het 
recente verleden heeft een verdergaande verdichting van de 
kern zelf plaats gehad, door het opvullen van open, niet be
bouwde terreinen. 

inbrooing met vrijstaande bebouwing 
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Uitbreiding met lintbebouwing 
Naast de verdichting van het bestaande lint met vrijstaande 
woningen of kleine woonblokken komen ook uitbreidingen met 
nieuwe lintbebouwing voor. De nieuwe linten kunnen opge
bouwd zijn uit vrijstaande woningen of uit strokenbouw (rijtjes
woningen). In de veen- en kleilandschappen ontstaat vaak een 
rechthoekig patroon van linten. Op de zandgronden is het pa
troon in het algemeen wat grilliger. 



uiliJreidlng met lintbebouwing 

Uitbreiding met bloktlormige bebouwings
eenheden 
In de periode van de grote uitbreidingen kwamen de blokvormige 
uitbreidingen veel voor. Dergelijke uitbreidingen zijn vooral ont
staan onder invloed van factoren als kostenbeperking, subsidie
mogelijkheden, compacte bouwwijze en dergelijke. Dit type uit
breiding kwam niet alleen voor bij de kemdorpen, maar ook bij 
de lintdorpen. Met name de ontwikkeling van eenvormige woon
wijken gekoppeld aan lintdorpen heeft veel kritiek opgeroepen. 
De eenvormigheid komt tot uitdrukklng in de verkaveling, de 
dustering, de ardlitectuur en de inrichting van de buitenruimte. 
De cultuurgebonden kenmerken overheersen in sterke mate. 
Plaatsgebonden of regionale kenmerken ontbreken in veel ge
vallen. In plaats van een dorpse signatuur is er vaak sprake 
van een stedelijke karakteristiek. 

uitbreiding met blolMJnnige bebouwingseenheden 

Condusle 
Bij een toenemende dorpsbevolking en de daarmee gepaard 
gaande uitbreidingen van het dorp was vroeger integratie van 
'nieuw in oud' iets vanzelfsprekends. Nieuwe woningen werden 
tussen, achter of naast de bestaande bebouwing geplaatst. 
Het nieuw gebouwde ontleende zijn karakter aan het bestaande 
en versterkte daarmee de identiteit van het totaal. 
Vooral de laatste 40 jaar lijkt deze integratie tussen oud en 
nieuw bij de dorpen verloren te zijn gegaan. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat de omvang van de dorpsuitbreidingen 
enorm is toegenomen. Bovendien ver1iep de groei niet geleide
lijk maar sdloksgewljs waardoor er dus soms in korte tijd ( en 
goedkoop) een groot aantal woningen moest worden gebouwd. 
De uitbreiding met vrijstaande bebouwing en lintbebouwing 
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maakte daardoor veelal plaats voor 
bebouwing in blokken. Deze blokken 
sluiten over het algemeen nauwelijks 
aan bij (het karakter van) het dorp 
en de omgeving. Dit blijkt ook wel uit 
de negatieve benamingen "puist" of 
"klont': waarmee dergelijke uitbreidin
gen vaak worden aangeduid. 

de'puist' bij Lennishevvel 

De (grootschalige) uitbreidingsbuurten doen over het algemeen 
dus duidelijk minder recht aan het dorpse karakter dan de uit
breidingen met vrijstaande bebouwing en lintbebouwing. Toen 
brengen de laatstgenoemde soort uitbreidingen niet alléén voor
delen met zich mee. Bij verdichting van de bestaande dorps
kern bestaat namelijk de kans dat door het OJMlllen van open, 
niet-bebouwde plekken, de kenmerkende ruime opzet en open
heid van het dorp verloren gaat. 
Concluderend kan dan ook gesteld worden dat het uitbreiden 
van dorpen door middel van 'aanplakbuurten' op de bestaande 
manier niet gewenst is en dat verder bij het inbreiden opgelet 
moet worden dat het open karakter van het dorp niet verloren 
gaat. 

De mens en het dorp 
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is weergegeven, kent het 
woordenboek twee betekenissen toe aan het begrip 'dorp'. In 
de vorige paragrafen ging het voornamelijk over de eerste 
betekenis, die van bebouwde kom. Deze paragraaf heeft meer 
betrekking op de tweede betekenis: De gezamenlijke bewoners 
van een dorp. Het sociale, maatschappelijke, culturele aspect 
is -al vormt het niet de belangrijkste invalshoek van deze stu
die- namelijk een wezenlijk onderdeel van een dorp, naast het 
hiervoor behandelde stedebouwkundige, morfologisdle aspect. 
"Dorpsbinding kan worden omschreven als het verschijnsel dat 
mensen zich emotioneel verbonden voelen met de lokale sa
menleving waartoe zij behoren." (Het kleine dorp, Dr.ir. J.P. 
Groot, 1974). De inwoners van een dorp identificeren zich met 
hun dorp en hun dorpsgenoten. Uiteenlopende zaken in het 
sociale leven van de lokale bevolking zoals het dorpsfeest, de 
kermis, het carnaval, het taalgebruik, de kerk (in steeds min
dere mate), de school, het dorpscafé, de voetbalvereniging, 
de dorpsgek en dergelijke dragen aan deze identificatie en ver
bondenheid bij. 
De verbondenheid met het dorp lijkt tegenwoordig minder te 
zijn dan in vroegere tijden. Door de toegenomen mobiliteit is In 
de loop der jaren de verzorgingsfunctie van het dorp sterk 
afgenomen. De structurele schaalvergroting heeft tot een 
steeds grotere differentiatie en specialisatie geleid, waardoor 
dorpen en gehudlten steeds meer van steden afhankelijk zijn 
geworden. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat ver-



zorging kan worden onderverdeeld in materiële en immateriële 
verzorging. Oler het algemeen hebben voorzieningen voor de 
materiële verzorging binnen een dorp minder draagvlak dan die 
voor de immateriële verzorging. Het feit dat sommige elemen
ten voor de maatschappelijke en culturele verzorging (zoals 
kerk, lagere school of een bepaalde vereniging) in veel geval
len aan het dorp een zekere status verlenen en dat zij naast de 
verzorgende ook een symbolische functie hebben, zal hier ze
ker mee samenhangen. 

Ondanks de geringere verbondenheid met het dorp lijkt de so
ciaal-ruimtelijke situatie binnen een dorp door de bewoners nog 
altijd positief te worden beoordeeld. Ondanks het feit dat de 
dorpsbinding, in de traditionele betekenis van het woord, aan 
het verminderen is, is er dus nog altijd wel sprake van een 
zekere binding met het dorp. Werd in het verleden met 'dorps
binding' vooral de verbondenheid met het dorp als sociale ver
schijningsvorm bedoeld, in de moderne 'dorpsbinding' staat de 
vereenzelviging met het dorp in zijn fysieke verschijningsvorm 
voorop. 





Inleiding 
Het tweede belangrijke begrip in dit rapport is het begrip ' land
schap'. Om een duidelijk beeld te vormen over wat onder dit 
begrip kan worden verstaan, zal in dit hoofdstuk een aantal 
verschillende invalshoeken worden beschreven. Eerst wordt 
een aantal definities gegeven. Vervolgens worden de in Neder
land meest voorkomende landschapstypen benoemd en wordt 
dieper ingegaan op de geschiedenis van het, in Brabant veel
voorkomende, zandontginningslandschap. Verder wordt nog 
ingegaan op de invloed van de mens op het landschap. Tot slot 
wordt de casco-benadering beschreven, een planningsmethode 
waarbij uitgegaan wordt van een actief landschapsbeleid. 

Wat is landschap? 
Het woordenboek geeft de volgende drie betekenissen voor 
het begrip landschap: 
1. landelijke omgeving i,oor zover men die met één blik 

overziet, bep. zoals zij zich in haar samenspel vertoont, 
de aanblik ervan;- in geografische zin een deel van de 
aardoppervlakte dat zich in grondstoffen, bewoning enz. 
van de aangrenzende delen als een zelfstandig geheel 

2. 
3. 
(Bron: 

onderscheidt; 
schilderstuk dat een landschap voorstelt; 
(hist.) gewest. 
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal} 

Binnen de context van dit verslag heeft 'landschap' een bete
kenis zoals die in de eerste uitleg naar voren komt. Vooral "het 
zich als zelfstandig geheel onderscheiden' is hierbij van essen
tieel belang. Het ene landschap onderscheidt zich van een an
der landschap door een verschil in verschijningsvorm. Land
schap is dus niet aan bepaalde afmetingen gebonden maar aan 
'het uiter1ijk' dat bepaald wordt door combinaties van klimaat, 
bodem, begroeiing, cultuur, geschiedenis, etc. 
Naast waarneming speelt ook kennis een belangrijke rol bij het 
beleven van landschappen. Kennis (of een gebrek aan kennis) 
over bepaalde aspecten in het landschap is van invloed op de 
uiteindelijke waarneming en waardering van deze aspecten. 
Kennis over de ontstaansgesdliedenis en de ontwikkeling van 
bepaalde landschappelijke kenmerken maakt het mogelijk om 
deze kenmerken sneller te herkennen en de waarde (subjec
tief) er van in te schatten (bv. bolle akkers). 
Uit "grondstoffen, bewoning enz." wordt enigzins duidelijk welke 
factoren bepalend of van invloed zijn op het verschil in ver
schijningsvorm. Naast allerlei natuurlijke processen heeft ook 
de mens een grote invloed (gehad) op de uiterlijke verschij
ningsvorm van het landschap. 

voorbeeld van een bolle akker 

Cultuurlandschappen in Nederland 
Binnen Nederland kan een groot aantal verschillende typen 
cultuurlandschappen onderscheiden worden. Deze, vaak streek
gebonden, cultuurlandschappen zijn door een combinatie van 
aanwezige, abiotische factoren en menselijke ingrepen tot stand 
gekomen. Bij de indeling in cultuurlandschappen speelt de wijze 
van ontginning en de manier waarop het land bruikbaar werd 
gemaakt voor de voedselvoorziening, namelijk een belangrijke 
rol. En de wijze van ontginning hield nu eenmaal nauw verband 
met de aard van de onderlaag, welke grofweg kan worden 
onderverdeeld in zandgronden, veengronden en kleigronden. 
Ook landschappen die geheel door menselijke hand lijken ge
vormd, hadden (door deze verbondenheid met de onderlaag) 
dan ook vaak niet op een andere plaats kunnen ontstaan. Een 
goed voorbeeld hiervan is het laagveenontginningslandschap 
van West- en Noord-Nederland. Door de aanwezigheid van 
laagveen is in deze streken een specifiek cultuurlandschap ont
staan. Gesteld kan dus worden dat cultuurlandschappen een 
zekere plaatsgebondheid kennen. De meest voorkomende 
cultuurlandschappen in Nederland zijn: 

Landschappen onder invloed van reliëf; 
Hoogveenontgi nni ngslandschappen; 
Rivierklei landschappen; 
Zeeklei -ontginningslandschappen; 
Laagveenontginni ngslandschappen; 
Droogmakerijlandschappen; 
Zandontginningslandschappen. 

Aangezien het voor dit verslag niet relevant is om dieper in te 
gaan op al deze cultuurlandschappen, zal alleen het binnen het 
plangebied voorkomende zandontginningslandschap verder 
worden uitgediept Naast zandgronden komen in Brabant nog 
een aantal zeekleizone's, rivierkleizone's en hoogveen
ontginningen voor. 
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de verschlllende cultuurlandschappen In Brabant 

Het zandontginningslandschap 
Ondanks de tegenstellingen tussen noord en zuid én oost en 
west kan vastgesteld worden dat de zandzone vanaf zijn vroeg
ste geschiedenis al een vrij samenhangend geheel vormde met 
een aantal steeds terugkerende elementen: de broekgronden, 
de lage beekdalranden en de hellingen van het beekdal (met 
aan de westzijde van nature betere gronden dan aan de oost
zijde), de grote zandruggen (die meestal van het zuidwesten 
naar het noordoosten lopen) en daarop of daaradlter, de heide
velden. Die heidevelden zijn geen natuurlijke elementen. Over 
het algemeen zijn ze al in prehistoriscne tijden door de invloed 
van de mens ontstaan. Na de Romeinse tijd werd Brabant, een 
'half-natuurlijk milieu~ een landschap waarin als gevolg van een 
sterke ontvolking de natuur weer grotendeels haar rechten 
hernam. Na het jaar 1000 zijn in deze zone nieuwe nederzettings
vormen tot ontwikkeling gekomen, mogelijk gemaakt door ver
beterde ontginnlngsmethoden en technische verbeteringen in 
de landbouw. Ook de opkomende adel en kloosters wisten in 
deze tijd nog grote stukken wildernis in te palmen. Vaak ver van 
oudere dorpen bouwden zij grote losstaande boerderijen met 
daaromheen een compleet landbouwgebied voor een gemengde 
bedrijfsvoering. In de 14• eeuw werden ze opgesplitst in twee 
boerderijen en nog later verkeuterden ze. 

doorsnede Yal1 het beekdiJ/model 

Een belangrijke ontwikkeling in die tijd was de mogelijkheid om 
beekdalgronden om te zetten In weidegebied. Aanvankelijk, in 
de 12"- 13< eeuw, werden ze gemeenschappelijk als hooi- en 
wisselland gebruikt, in de 14•- 15• eeuw werden ze in smalle 
stroken verkaveld. Men kent ze in Brabant onder de naam 

'beemden'. De beekdalontginningen maakten de beekdal
nederzettingen mogelijk. 

Het esdorpenlandschap kan in vrijwel het hele zandgebied van 
Brabant worden aangetroffen. Het is onstaan doordat 
ontginners in de vroege Middeleeuwen stukken bos uitkapten, 
er gingen wonen en er akkers inrichtten. Deze akkercomplexen 
worden essen genoemd. De essen liggen op de overgang van 
laaggelegen, natte gronden naar hoger gelegen, drogere gron
den. Te midden van de akkercomplexen liggen de esdorpen. 
Doordat men langs de wegen, temidden van de akkers ging 
bouwen is in Brabant de bebouwing van de esdorpen (hier 
akkerdorpen genoemd) vaak uitgegroeid tot spimewebachtige 
patronen. Men noemde deze clorpsvorm ook wel het kranse
dorp of in de Brabantse situatie, het kransakkerdorp. In som
mige gevallen werd de bebouwing langs de wegen op een zoda
nige manier verdicht, dat er in plaats van een spinnewebachtig 
patroon een langgerekt patroon ontstond; het straatdorp. 

voorbeelden ,en een kransaldcerdorp (Unies) en een straalriorp {rechts} 

In de 1s• eeuw heeft de ontgimingsgolf in 'Zand-Brabant' zijn 
hoogtepunt bereikt In deze tijd zijn de meeste bossen óf ont
gonnen óf, door voortdurende vergrazing, tot heidevelden 
gedegenereerd. Het nederzettingspatroon dat in de 1s• eeuw 
bestaat blijft in grote trekken tot diep in de 19" eeuw gehand
haafd. 
Omstreeks 1800 kwam het economiscne leven weer langzaam 
op gang en werd de, al in de 18" eeuw begonnen, wegenaanleg 
voortgezet. In de nabijheid van deze wegen vinden we de 
oudste systematiscne heide-ontginningen als specifieke agrari
sche nederzettingen, waar het uiteindelijk kon komen tot ge
hucht- of zelfs clorpsvorming. Veel heide in gemeente-eigen
clom werd echter, net als zandverstuivingen, direct bebost en 
deze bossen vormen thans de belangrijkste recreatiegebieden. 
Andere delen van de heide werden ontgonnen voor de land
bouw. Dit leverde het heide-ontginnlngslandschap op, met ver
spreide boerderijen binnen een rationeel-blokvormige verka
veling. 



Ontwikkelingen op de Brabantse zand
gronden na 1850 
Zoals uit het vorige stuk al naar voren komt hebben zich tussen 
de 15• en de 19"eeuw weinig noemenswaardige ontwikkelingen 
voorgedaan op de Brabantse zandgronden. Sinds echter om
streeks 1850 is, door het weer op gang komen van de economie 
en de hiermee gepaard gaande ontwikkelingen, het aanzien 
van het Brabantse zandontginningslandschap drastisch veran
derd. Vooral op het gebied van het verkeer en de infrastruc
tuur, het agrarisch grondgebruik en de nederzettingen hebben 
zich grote ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen 
worden hier in het kort geschetst (gebaseerd op stukken uit 
"Ardlitectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850 - 1940", 
drs. J.C.M. Michels). 

Verkeer 
De aanleg van wegen heeft een enorme invloed gehad op de 
ontwikkeling en verschijningsvorm van het landschap. Het 
landwegennet werd tussen 1850 en 1940 aanzienlijk uitge
breid, voornamelijk met nieuwe ontsluitingswegen op ontgon
nen gronden. 

aanleg van wegen rond 1920 

Omstreeks 1850 stelde het wegennet in Brabant, zeker in ver
gelijking met nu, nog maar weinig voor. Enkel de belangrijkste 
straten in de bebouwde kernen en sommige doorgaande routes 
waren verhard. Het overgrote deel van het wegennet bestond 
echter nog uit zandpaden. Het tracé van de wegen werd be
paald door de elementen in het landschap zoals zandruggen, 
beekdalen en verkavelingspatronen. Hierdoor hadden de we
gen, op de hoofdwegen en de wegen door de 'lege' heide
velden na, vaak een kronkelig verloop. 
Toen de zorg voor het wegenstelsel werd gedecentraliseerd 
rond 1850 kwam er een moderniseringsgolf op gang waarbij 
provinciale verkeersplannen leidden tot de aanleg van nieuwe 
verkeersverbindingen. Rond 1900 waren alle grotere dorpen in 
Brabant over een, met steenslag, klinkers, grint of leem, ver-

harde weg bereikbaar. Over het algemeen werden bij het ver
harden de bestaande, veelal bochtige tracés aangehouden. 
De introductie van het gemotoriseerde verkeer bracht edlter 
hogere snelheden met zich mee waardoor de behoefte aan 
rechtlijnige en effen wegen ontstond. Alle Brabantse steen
slag- en grintwegen werden dan ook binnen een paar jaar na 
de intrede van de asfaltweg in 1926 geasfalteerd. 

Naast het uitbreidende wegennet zorgde ook de komst van de 
trein en tram in de tweede helft van de negentiende eeuw voor 
een verbeterde bereikbaarheid van verscheidene delen van 
het land. Rond 1940, toen het spoorwegennet veel dichter was 
dan tegenwoordig, was nagenoeg elk dorp in Brabant via de 
trein en tram te bereiken (de aanleg van spoorwegen was op 
de zandgronden dan ook relatief gemakkelijk). De spoorwegen 
waren voornamelijk gericht op het bovenregionale vervoer, de 
tramwegen voorzagen in de behoefte aan interlokaal vervoer. 
De komst van de trein bradlt in de Brabantse steden (en dor
pen) een ontwikkeling van de industrie en een stijgende wel
vaart met zidl mee. Verder speelde de aanwezigheid van een 
spoorwegverbinding bij de ontginningen een belangrijke rol. 

een tramlijn in een Brabants dorp 

De aanleg van spoorwegen bradlt echter niet alleen positieve 
effecten met zidl mee. Ruimtelijk gezien waren de consequen
ties namelijk minder gunstig. Door de aanleg van spoorwegen 
werden bestaande structuren radicaal doorsneden. Zorgden 
de spoorwegverbindingen dus enerzijds voor een betere 
bereikbaarheid, anderzijds hadden zij een slechtere 
'toegankelijkheid' van het landschap tot gevolg. De aanleg van 
tramlijnen had geringere ruimtelijke gevolgen dan de aanleg 
van spoorwegen, omdat de tramlijnen in de meeste gevallen 
bestaande tracés volgden. 
Door de opkomst van de auto en de fiets werd het reizen met 
de trein en tram minder na 1930. Veel lijnen zijn als gevolg 
hiervan gesloten en/of opgebroken. 

• 
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Agrarisch grondgebruik 
De verschijningsvorm van de Brabantse zandgronden is in be
langrijke mate bepaald door de agrarische sector. De agrari
sche sector, waarin tot ver in de 19" eeuw een groot deel van 
de Brabantse beroepsbevolking werkzaam was, heeft de laat
ste eeuwen een enorme ontwikkeling ondergaan. Door allerlei 
technische ontwikkelingen werd de boer steeds minder afhan
kelijk van factoren als bodemgesteldheid en waterhuishouding. 
Oorspronkelijk bestond er juist een zeer nauwe relatie tussen 
de gesteldheid van de grond en het gebruik door de boer. Het 
landschap op de zandgronden was dan ook zeer gevarieerd en 
kleinschalig. Echter door de ontginning van heide en veen ( de 
woeste gronden) is in het zandgebied daarnaast ook een groot
schaliger landschap ontstaan. 

Omstreeks 1850 werd de agrarische sector op de zandgronden 
gekenmerkt door het kleine, gemengde boerenbedrijf. Met de 
mest van de veestapel (koeien en schapen) werden de van 
nature schrale akkers vruchtbaar gemaakt voor het verbou
wen van voedselgewassen (aardappelen, rogge, peulvruchten 
ed.). De akkergronden lagen didlt bij de nederzettingen, vaak 
op de hogere dekzandruggen langs de beekdalen en waren in 
grote aaneengesloten, onregelmatige blokken verkaveld. De 
lagere, nattere delen van het beekdal werd gebruikt als hooi
en weiland en de woeste heidegronden werden onder meer 
gebruikt als gemeenschappelijk weidegebied. 
Na 1850 vond er een grote verandering plaats in het bodem
gebruik door de ontgiming van woeste heidegronden. Tot het 
einde van de 19" eeuw werd heidegrond voornamelijk omgezet 
in kleinschalige graslanden en grootschalige bosaanplan
tingsgebieden (voor produktiehout). Door het tekort aan mest 
was het nog niet mogelijk om de heidegrond direct om te zetten 
in bouwland en zo aan de toenemende vraag naar landbouw
produkten te voldoen. Dit werd pas mogelijk na 1900 door de 
uitvinding van de kunstmest, waardoor de aanleg van land
bouwgronden vereenvoudigd werd. Op grote schaal werden 
heidegronden ontgonnen en rationeel verkaveld, waarbij de 
percelen door een raster van haaks op elkaar staande zandwe
gen werden ontsloten. De vraag naar grond was zo groot dat 
zelfs eerder aangelegde naaldbossen weer werden gekapt. 
Ook door de ruilverkaveling (of landinrichting) vanaf omstreeks 
1925 is het landschap ingrijpend veranderd. De landschappe
lijke variatie is afgenomen doordat in het landelijk gebied een 
enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Onregelma
tige kavelgrenzen zijn redltgetrokken en kleine kavels zijn sa
mengevoegd, waarbij de houtwallen tussen de kavels veelal 
zijn verdwenen. 

Door een gunstigere prijsontwikkeling van vlees- en zuivel
produkten in vergelijking met graanprodukten is de akkerbouw 
ook steeds meer in dienst komen staan van de veeteelt. Een 
deel van het akkerland werd in de jaren '20 en '30 dan ook 
omgezet in weiland. Nog later, met de komst van de intensieve 

----- •<JJ 
H:JOI/Jeeld van een rationele verlciJveling 

veeteelt, is veel akkerland in gebruik genomen voor het ver
bouwen van veevoeders (snijmais). 
Bovendien is door de bevolkingsgroei de bebouwing in het 
buitengebied ook flink toegenomen. 

een akker wiJilrop milis verbouwd is 
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Nederzettingen 
De natuurlijke gesteldheid van de bodem is in belangrijke mate 
bepalend geweest voor de plaats waar de mens zich vestigde. 
In de loop der tijden lukte het de mens echter steeds beter om 
de omgeving aan zijn eigen wensen aan te passen om zo te 
kunnen bouwen op de plekken die hij wilde. Op de zandgron
den, waar de mogelijkheden om te bouwen van oudsher al 
groot waren, ontstonden dan ook een groot aantal nederzet
tingen. 

IDename van industne in de dorpen, op de folD is een gasfabriek te zien 

Door de toename van industrie, verkeer en handel is een groot 
aantal van deze nederzettingen na 1850 flink gegroeid. Vooral 
de kerk speelde hierbij in Noord-Brabant een belangrijke rol. 
Door de stichting van een nieuwe kerk werd de vestiging van 
niet-agrarische activiteiten (winkels, school, horeca ed.) in het 
dorp bevorderd (o.a. L.ennisheuvel, Olland en Eerde). 
Ook bij de vervanging van schuur- of schuilkerken uit de 17• en 
18• eeuw (toen de openbare uitoefening van de rooms-katho
lieke godsdienst nog verboden was) door een nieuwe kerk deed 
een dergelijke ontwikkeling zich voor (o.a. in Liempde, Gemonde 
en Haaren). 
Enkele oudere nederzettingen, die al voor 1850 een boven
lokale betekenis hadden, hebben ondanks een flinke groei geen 
stedelijke omvang of functie bereikt (o.a. Schijndel, Boxtel en 
Oisterwijk) . Door verbetering van de infrastructuur vond hier 
wel enige industrialisatie plaats. In deze nederzettingen, vaak 
grotere kerkdorpen met een marktfunctie, woonde een groot 
deel van de Brabantse bevolking. Uitbreiding als gevolg van de 
toenemende bevolking vond plaats in lintbebouwing langs de 
hoofdwegen en in een verdichting van de bebouwde kom. 

De mens en het landschap 
Zoals al eerder is aangegeven zijn bijna alle landschappen in 
Nederland in meerdere of mindere mate beïnvloed door de mens. 
De mate van bemoeienis van de mens kan worden vertaald in 
een onderverdeling in drie soorten landschappen: natuur
landschap, cultuurlandschap en stadslandschap. Het natuur
landschap wordt bepaald door biotische en abiotische proces
sen (in principe is er dus geen bemoeienis van de mens). Het 
cultuurlandschap is door de mens met cultuurtechnische en civiel
technische middelen ingericht ten behoeve van agrarisch ge
bruik. Deze ingrepen hangen sterk samen met de kenmerken 
van het natuurlandschap. In het stadslandschap spelen "ste
delijke veranderingsprocessen een rol naast de krachten van 
het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap. 

natuur·, cultuur-en stadslandschappen 



Zowel stad als ommeland behoren tot het stadslandschap. Ken
merl<end voor deze gebieden is de fysieke en functionele ver
strengeling van stad en buitengebied" (Visie Stads
landschappen). De drie soorten landschappen veranderen con
tinu onder invloed van natuurlijke processen of door ingrepen 
van de mens. Zo is in het verleden natuurlandschap omgezet in 
agrarisch grondgebied, werd (en wordt nog steeds) agrarisch 
grondgebied verstedelijkt en wordt nieuwe natuur aangelegd 
ten koste van het agrarisch gebied. 

De mens heeft het landschap dus gedurende vele eeuwen door 
afbraak en opbouw veranderd. Menselijke ingrepen en activi
teiten als afgravingen, bebouwing, landbouw, intensieve re
creatie, wegenaanleg, bebossing, dijkaanleg etc. hebben het 
landschap blijvend veranderd. En ook in de toekomst zal het 
landschap door menselijke ingrepen nog vele veranderingen 
ondergaan. 
Dergelijke menselijke ingrepen werden (en worden) vaak erg 
kritisch bekeken. Toch hoeven door de mens aangebrachte 
veranderingen lang niet altijd als negatief ervaren te worden. 
De potstalbemesting die eeuwenlang is toegepast in de land
bouw heeft tot een (verandering van het) landschap geleid dat 
nu positief gewaardeerd wordt. Hetzelfde geldt voor de veen
plassen, die ontstaan zijn door veenafgravingen. 
"Heimwee naar vroeger, pure behoudzucht, angst voor het 
nieuwe - hoe begrijpelijk op zichzelf ook - zijn bij uitstek onge
schikt als uitgangspunten om het landschap van de toekomst 
voor te bereiden. De ontwikkeling van landschappen kan niet 
worden stilgezet. Integendeel, voortdurende verandering is 
het wezenskenmerk van landschappen, en zeker van het Ne
derlandse cultuurlandschap." (Han Lörzing, augustus 1982). 
Dat de ontwikkeling van landschappen niet kan worden stilge
zet, wil echter niet zeggen dat nieuwe ontwikkelingen en het 
effect daarvan op het landschap maar 'lijdzaam' moeten wor
den afgewacht. Het is mogelijk om door middel van een actief 
landschapsbeleid nieuwe ontwikkelingen tegemoet te treden 
en daaraan een meerwaarde te geven van landschappelijke 
kwaliteit. Zo'n vorm van actief landschapsbeleid is de casco
benadering. 

De casco-benadering 
De casco-benadering is ontwikkeld als planningsmethode om 
een meerwaarde te geven aan het veranderende aanzien van 
het landschap door allerlei (economische) ontwikkelingen. In de 
"Nota Landschap" van het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij (1992) wordt de casco-benadering beschre
ven. De hier weergegeven uiteenzetting is op deze nota geba
seerd. 

Uitgangspunten 
De casco-benadering is een planningsmethode die zowel 
landschapsbehoud als landschapsontwikkeling omvat. Afhan
kelijk van de aanwezige kwaliteiten in het betreffende gebied 
zal er meer nadruk op behoud dan wel op ontwikkeling worden 
gelegd. 
Aan de casco-benadering ligt een aantal uitgangspunten ten 
grondslag, gericht op het omgaan met veranderingsprocessen, 
uitgedrukt in de factoren t ijd, onzekerheid en stuurbaarheid. 
De factor tijd komt tot uitdrukking in het verschil in ontwikkelings
tempo van verschillende functies. Zo is de ontwikkelingstijd van 
een landbouwgebied of een stedelijk gebied een stuk korter 
dan de tijd die een bos nodig heeft om tot volledige ontwikke
ling te komen. 
De factor onzekerheid heeft betrekking op de onvoor
spelbaarheid van bepaalde processen en ontwikkelingen. De 
ontwikkeling van de landbouw bijvoorbeeld is door technologi
sche ontwikkelingen, veranderingen in de markt en politieke 
beslissingen, moeilijk voorspelbaar. 
Stuurbaarheid heeft te maken met de mate waarin bepaalde 
functies gevoelig zijn voor beleidsmaatregelen. Niet alle ont
wikkelingen in het landelijk gebied zijn in gelijke mate te sturen. 
Verder speelt vaak het probleem dat aan bestuurlijke grenzen 
(zoals gemeentegrens) gebonden plangrenzen niet overeen
komen met landschapseenheden. Uitspraken over de relatie 
van het gebied binnen de plangrenzen met het gebied buiten 
de plangrenzen is dan lastig. 
Tot slot is ook dynamiek, met betrekking tot de lokatiekeuze en 
inrichting, een belangrijk uitgangspunt voor de casco-benade
ring. Hoogclynamische functies hebben behoefte aan een flexi
bele situering en inrichting. Laagdynamische functies daaren
tegen zijn, gezien hun lange ontwikkelingstijd, meer gebaat bij 
een ruimtelijk stabiele ligging en inrichting. Toepassing van de 
casco-benadering komt dan ook neer op het zoeken naar een 
stabiele ruimtelijke situering van de laagdynamische functies, 
die een duurzaam 'raamwerk' gaan vormen. De hoogdynamische 
functies kunnen vervolgens een plaats krijgen bimen dat raam
werk, de zogenaamde 'gebruiksruimte'. 

Raamwerk 
Een raamwerk zal zodanig moeten worden gesitueerd en wor
den vormgegeven dat de identiteit van het landschap en de 
oriëntatiemogelijkheden daarvan worden versterkt. Daarvoor 
zal aansluiting moeten worden gezocht bij de ordeningsprincipes 
die aan de verschijningsvorm van het landschap ten grondslag 
liggen. Zowel het accentueren van de hoofdlijnen (structuur
niveau) als het herkenbaar maken van karakteristieke elemen
ten (detailniveau) kan hieraan een bijdrage leveren. 
Het raamwerk bestaat overigens niet (noodzakelijkerwijs) al 
leen uit beplantingen. Ook andere elementen als bebouwing, 
water, heide kunnen een opvallend ruimtelijk effect hebben en 
het raamwerk versterken. 
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IIOOf/Jeeld van een raamwerk 

Gebruikstvimte 
De gebruiksruimten moeten zodanig gesitueerd en ingericht 
worden dat de hoogdynamische functies goed kunnen functio
neren. Ten aanzien van de situering betekent dit dat er bijvoor
beeld eisen worden gesteld aan de waterhuishouding, de 
bereikbaarheid en ontsluiting. Bij de inrichting gaat het om flexi
biliteit ten opzichte van veranderende inrichtingswensen van
uit de functies. Bovendien moet de inrichting van de gebruiks
ruimte een bijdrage leveren aan de schoonheid van het land
schap. Waar dat niet conflicteert met de eisen vanuit het opti
maal functioneren zullen landschappelijke elementen en karak
teristieken (bv. beplantingen, verkavelingspatronen) worden 
gehandhaafd. 

Relatie raamwerk-gebroiksroimte 
Het raamwerk en de gebruiksruimten moeten, ondanks dat ze 
ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, in onderlinge samenhang 
worden ontwikkeld. Hierbij moet een goede afstemming plaats
vinden tussen de kenmerken van het landschap enerzijds en de 
maatschappelijke wensen ten aanzien van de functievervulling 
van het landschap anderzijds. Belangrijk hierbij is dat de 
gebruiksruimten zodanig gedimensioneerd moeten zijn, dat 
nieuwe ontwikkelingen kunnen worden opgevangen zonder dat 
het raamwerk daarvoor moet worden aangepast. 

Toepassing van de casco-benadering zal in de verschillende 
landschapstypen ook tot verschillende oplossingen leiden. 

Het zandgebied 
In het zandgebied is de verscheidenheid in zowel visueel-ruim
telijk als in ecologisch opzicht in de loop der tijd afgenomen. De 
verschillende onderdelen van het landschap zijn ten opzichte 
van elkaar minder duidelijk herkenbaar dan vroeger; door het 
verdwijnen van de kavelgrensbeplanting is het besloten karak
ter van de beekdalen verdwenen, het landschap van de oude 
ontginningen wordt opener en het landschap van de jonge 
ontginningen wordt dichter. Ook het agrarisch grondgebruik 
zorgt nauwelijks nog voor differentiatie tussen de beekdalen 
en de hogere gronden; maïs staat zowel in de beekdalen als op 
de hoge gronden, de koeien lopen overal en voor de intensieve 
veehouderij is de situering al helemaal niet meer van belang. 
Het aanvankelijk duidelijke raamwerk in het zandgebied is in de 
loop der tijd dus behoorlijk vervaagd . 





Inleiding 
Na de vorige hoofdstukken, die een wat algemenere inhoud 
hadden, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het plan
gebied zelf. Als eerste worden, aan de hand van een topogra
fische kaart, de ligging en de grenzen van het plangebied be
schreven. Vervolgens is de topografische kaart als het ware 
uiteengerafeld in een aantal elementen om een duidelijker beeld 
te krijgen van het plangebied. Het uiteenrafelen van het kaart
beeld zorgt voor een andere kijk op het plangebied en brengt 
bepaalde aspecten duidelijker naar voren. De betreffende kaar
ten zijn weergegeven in het deel "inventarisatie" van het 
afbeeldingenboek, in de tekst is een verkleining daarvan weer
gegeven. 
Naast deze inventarisatie van het plangebied als geheel, vindt 
er ook een inventarisatie van de verschillende binnen het plan
gebied gelegen dorpen plaats. 

Beschrijving plangebied 
Het voor de analyse gekozen plangebied ligt binnen de Meierij. 
Het gebied wordt afgebakend door de zuidelijke bebouwings
grens van Vught en Sint-Michielsgestel aan de noordzijde, door 
de provinciale wegen N617, N622 en N265 aan de oostzijde, 
door de noordelijke bebouwingsgrens van Best en Oirschot en 
de autosnelweg A58 aan de zuidzijde en door de provinciale 
weg N65 aan de westzijde. 
Verspreid over het plangebied liggen de kernen Oisterwijk, 
Haaren, Esch, Lennisheuvel, Boxtel, Gemonde, Liempde, Olland, 
Boskant, Schijndel, Sint-Oedenrode en Eerde. 

ligging van het plangebied, zie ook Kaart 1 afbeeldingenboek 

De kernen worden met elkaar verbonden door een wijd vertakt 
netwerk van wegen. Verder doorkruisen een autosnelweg en 
twee spoorlijnen het plangebied. 
Een behoorlijk aantal kleinere en grotere bos- en natuurgebie
den, een drietal beken en de vele weide- en akkerlanden dra
gen bij aan het groene karakter van het plangebied. 

Inventarisatie plangebied 
Bij deze inventarisatie wordt in eerste instantie teruggeblikt 
naar de situatie in het plangebied omstreeks 1920 (een periode 
waarvan nog goed kaartmateriaal voor handen was). Op basis 
van vergelijking van de kaartbeelden 1 en 2 wordt globaal be
schreven welke veranderingen zich in de afgelopen decennia 
hebben voorgedaan. Vervolgens komen de aspecten bodem en 
grondwatertrappen aan bod. Deze aspecten zijn niet direct 
terug te vinden in het huidige kaartbeeld maar hebben hierop 
wel degelijk invloed gehad. Tot slot worden verschillende ele
menten, waaruit kaartbeeld 1 is opgebouwd, afzonderlijk weer
gegeven en beschreven. Het betreft de elementen infrastruc
tuur, water, groen, bebouwing, verkaveling, cultuurhistorie en 
groenstructuur. 

Topografiejaren '20 
Wanneer de historische kaart, samengesteld uit topografische 
kaartbladen van omstreeks 1920, wordt vergeleken met de 
topografische kaart van het plangebied anno nu (kaart 1), wordt 
duidelijk dat er in een periode van 80 jaar grote ontwikkelingen 
binnen het plangebied hebben plaatsgevonden. Hoewel een 
groot aantal aspecten van het oude kaartbeeld ook nu nog 
duidelijk herkenbaar is, blijkt het plangebied in deze periode 
toch flink van uiterlijk te zijn veranderd. 
Met name de kernen binnen het plangebied hebben een enorme 
groei doorgemaakt. Lijken de meeste dorpen op het kaartbeeld 
van omstreeks 1920 nog niet meer dan een geringe, plaatse
lijke verdichting van bebouwing, inmiddels zijn het grote, ge
concentreerde bebouwingsvlekken geworden. 
Het 'groen' lijkt daarentegen te zijn verminderd in de loop der 
tijd. De bosgebieden zijn nu wat meer versnipperd dan in de 
jaren '20 en de heide of woeste grond is in de meeste gevallen 
omgezet in weide- of akkerlanden. Ook is de natuurlijke loop 
van twee, vanuit zuidwestelijke richting stromende, beken 
rechtgetrokken. 
Nog wel duidelijk te herkennen op de kaart van de huidige 
situatie is de wegenstructuur uit 1920. In de afgelopen 80 jaar 
is de ligging van de wegen nauwelijks veranderd. Wel zijn er in 
deze periode veel wegen verhard (geasfalteerd). Bovendien is 
er een aantal nieuwe wegen aangelegd (o.a. rondwegen en 
doorgaande wegen). De spoorwegen die het plangebied nu 
doorsnijden, lagen er rond 1920 ook al. 
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Bodem 
Binnen het plangebied kunnen drie typen gronden ondersdlei
den worden, te weten beekdalgronden, hoger gelegen 
eerdgronden en zandgronden. 
Op de kaart is te zien dat de beekdalgronden een doorlopend 
patroon vormen. In de meeste gevallen is zelfs sprake van een 
typisch beekdalpatroon. De loop van de bel<en is hier dan ook 
vrij nauwkeurig uit te bepalen. Beekdalgronden hebben, met 
uitzondering van extreem door mensen beïnvloede situaties, 
een hoge grondwaterstand. 
Eerdgronden hebben een humushoudende minerale boven
grond, die ontstaan is door menselijke activiteit Vaak zijn deze 
gronden namelijk opgehoogd met van elders aangevoerd ma
teriaal (o.a. uit de potstal) en soms ook heeft diepe grond
bewerklng plaatsgevonden. De (enk)eerdgronden (waarbij zand 
het moedermateriaal vormt) worden naar grondwatertrap in
gedeeld in lage en hoge enkeerdgronden. De hoge eerdgronden 
liggen, zoals op de kaart te zien is, in de nabijheid van de hoger 
gelegen dorpen. Ook komen ze op de ruggen van de binnen het 
plangebied liggende beekdalen voor. 
In de resterende delen binnen het plangebied liggen zandgron
den. Deze zijn onder te verdelen in eerdgronden en vaag
gronden. Bij eerdgronden hebben bodemvormende processen 

bodem, zie ook Kaart 3 afbee/dlngenboek 
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(waaronder de mens) geleid tot een ophoping van organisch 
materiaal in de bovengrond. Bij vaaggronden heeft nog nau
welijks bodemvorming plaatsgevonden en ontbreekt een dui
delijke bovengrond. 

Grondwatertrappen 
Het systeem van grondwatertrappen berust op de uit 
grondwatermetingen berekende GHG (Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand) en GLG (Gemiddeld Laagste Grondwater
stand) én de kennis van het verband tussen GHG, GLG en 
bepaalde bodemprofiel - en veldkenmerken. De grondwater
stand verloopt gedurende het jaar golfvormig met in de winter 
meestal de hoogste en in de zomer meestal de laagste stan
den. Grondwatertrappen geven bij benadering het traject aan 
waarbinnen het grondwater fluctueert. Hoe vaak en hoe lang 
hoge of lage waterstanden voorkomen, blijkt er niet direct uit. 
Het weer, de hydrologische situatie (afwatering, kwel en der
gelijke) en de bodemgesteldheid (doorlatendheid, bergend ver
mogen) zijn bepalend voor de hoogte van de grondwaterstand. 
Om het grondwaterstandverloop van vlakken weer te geven, 
zijn de mogelijke combinaties van GHG en GLG tot een beperkt 
aantal klassen teruggebracht De grondwatertrappenindeling, 
die op de bodemkaart van Nederland wordt gebruikt, telt zeven 
klassen en vier drogere varianten. De drogere varianten, op 
de grondwatertrappenkaart aangegeven met een * , zijn over 
het algemeen de beter ontwaterde delen van een vlak met een 
bepaalde grondwaterstand. De hoogste grondwaterstanden 
lopen bij deze vlakken minder hoog op, komen minder vaak 
voor en duren korter. De drogere varianten worden niet gede
finieerd met een GHG; de in de legenda weergegeven diepten 
dienen alleen om de gedachten te bepalen. 
In de legenda staan bovendien alleen de, binnen het plan
gebied voorkomende, grondwatertrappen weergegeven. Ach
ter de grondwatertrap staat - tussen haakjes - eerst de GHG 
en dan de GLG in on. beneden maaiveld weergegeven. 

Binnen het plangebied zijn twee zones te onderscheiden met 
een vrij lage grondwaterstand: tussen Boxtel, Gemonde, 
Liempde en Sint-Oedenrode en tussen het gebied aan de zuid
zijde van Oisterwijk en Esch. Deze zones worden gevormd door 
de hogere ruggen van de binnen het plangebied gelegen beek
dalen. De lagere delen van het beekdal (met de beek) zijn te 
herkennen aan de hogere grondwaterstand centraal in deze 
zone. 
Verder zijn er binnen het plangebied nog een aantal grotere, 
aaneengesloten plekken met een hogere grondwaterstand te 
vinden. Tussen Boxtel en Schijndel en ten zuiden van Liempde 
liggen vrij 'natte' gebieden met grondwatertrap III, Ven V* . 
Nog hogere grondwaterstanden (grondwatertrap II) komen 
plaatselijk ten zuidoosten van Oisterwijk voor. 



grondwatertrappen, zie ook Kaart 4 afbeeldingenboek 

Infrastructuur 
Het plangebied is bedekt met een fijnmazig netwerk bestaande 
uit doorgaande wegen, lokale wegen, woonstraten en zandpa
den en wordt doorsneden door enkele grotere infrastructurele 
elementen als autosnelweg en spoorwegen. 

spoorwegen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven 

De spoorwegverbindingen binnen het plangebied verdelen het 
gebied in vieren. In noord-zuidrichting doorkruist de spoorlijn 
's-Hertogenbosch - Eindhoven het plangebied. Min of meer 
haaks hierop liggen de spoorlijnen vanuit Boxtel naar TIiburg en 
Breda (in westelijke richting) en naar Veghel (in oostelijke rich
ting). Laatstgenoemde spoorwegverbinding, die tussen 1873 
en 1878 tussen Boxtel en het in Duitsland gelegen Wesel is 
aangelegd, is nu enkel nog voor goederenvervoer in gebruik. 
Het gedeelte vanaf Veghel is opgebroken. Parallel aan de 
spoorwegverbinding 's-Hertogenbosch - Eindhoven ligt de au
tosnelweg A2. Het traject komt grotendeels overeen met de 
oorspronkelijke steenweg, die in de 18• eeuw al 's
Hertogenbosch, Eindhoven en Luik met elkaar verbond. 

De A2 is echter aan de oostzijde om Boxtel heen gelegd, terwijl 
de oorspronkelijke route door Boxtel voerde.De vele door
gaande (soms provinciale) wegen verbinden de kernen binnen 
het plangebied. Daarnaast zijn er nog veel wegen voor het 
lokale verkeer, die het netwerk een fijnmazig karakter geven. 
De zandwegen binnen het plangebied maken ook de akker- en 
weidegronden bereikbaar.De kernen tekenen zich af op de kaart 
door het verfijnde patroon van woonstraten. In de kernen is 
de verdichting van de infrastructuur dan ook het grootst. 

infrastructuur, zie ook Kaart 5 afbee/dingenboek 

Water 
Het plangebied wordt door drie, in noord-zuidrichting stromende, 
beken doorsneden. Van west naar oost zijn dit respectievelijk 
de Essche Stroom, de Beerze en de Dommel. De Beerze en de 
Essche Stroom vloeien af op de Dommel, die op zijn beurt ten 
noorden van 's-Hertogenbosch uitmondt in de Maas. De Dom
mel heeft in grote mate nog een natuurlijk meanderend ver
loop. Aan de oostzijde van Boxtel is, evenwijdig aan de auto
snelweg A2, een omleidingskanaal aangelegd. Op sommige plek
ken naast de Dommel zijn nog afgesneden meanders van de 
beek aanwezig. 

de Dommel nabij Olland 
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De Essche Stroom en de Beerze - op een klein gedeelte binnen 
de Kampina na - zijn gekanaliseerd. Grenzend aan de Kampina 
is, ter hoogte van het nog meanderende deel van de Beerze, 
een omleidingskanaal gegraven. De Kleine Aa ten westen van 
Boxtel verbindt de Essche Stroom, de Beerze en de Dommel 
met elkaar. 
Naast deze beken stromen nog een aantal kleinere, veelal ge
graven, waterloopjes door het plangebied. Deze (niet op de 
kaart weergegeven) waterloopjes, die samen met de sloten 
zorgen voor de afwatering van het land, vloeien af op de ge
noemde beken. 
Buiten dit (zichtbaar) aaneengesloten waternetwerk, dat ge
vormd wordt door de beken, watertopen en sloten, is nog een 
groot aantal vennen, plassen en vijvers binnen het plangebied 
aanwezig. Vooral in het ten zuidoosten van Oisterwijk gelegen 
natuurreservaat - het helde en vennengebied van de Kampina 
- ligt een groot aantal vennen. Buiten dit gebied is de aanwe
zigheid van plassen en vijvers incidenteler van karakter, als 
zandwinningsplas, recreatievijver en dergelijke. 

wa/8; zie ook /Gaart 6 afbeeldingenboek 

Groen 
Binnen het plangebied ligt een groot aantal in omvang varië
rende groengebieden. De grotere, aaneengesloten groen
gebieden bimen het plangebied zijn de Oisterwijkse Bossen en 
Vennen ten zuiden en zuidoosten van Oisterwijk, de landgoe
deren tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel, het bosgebied De 
Geelders tussen Boxtel en Schijndel, het Veldersbosch en het 
landschapsreservaat De Mortelen ten zuiden van Boxtel . 
De Kampina is een langgerekt bosgebied, dat zich uitstrekt van 
Tilburg tot Boxtel. Aan de oostkant van dit bosgebied ligt een 
grote heidevlakte met een groot aantal vennen, welke een 
moerasachtig karakter hebben. De heidevlakte wordt door bos
sen omsloten. 
Tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel liggen, ingeklemd tussen 
de oostelijke oever van de Essche Stroom en de westelijke 
oever van de Dommel, de landgoederen Den Eikenhorst, Halse 
Barrier, Wilhelminapark, Sparrendijk, Venrode en Zegenrode. 

Dit romplex van landgoederen wordt doorsneden door de A2. 
en bestaat uit parken (in Engelse landschapsstijl), waterpartijen, 
vennen, met naaldhout aangeplante productiebossen, ge
mengde bossen en graslanden. 
De Geelders is een zeer vochtig, gemengd bos, voornamel ijk 
bestaande uit loofbomen. Het bos, dat gedeeltelijk in gebruik is 
als productiebos, wordt doorsneden door hoger gelegen 
verbindingspaden en zandwegen (voor afvoer van het 
productiehout) en ook door brandgangen. 
Het ten zuiden van Boxtel gelegen landgoed Veldersbosch be
staat uit parkachtige elementen, een sterrenbos en een ge
mengd bos. Grenzend aan het Veldersbosch, maar daarvan 
gescheiden door de spoorlijn Eindhoven-Boxtel en de Al., ligt 
het voormalige broek- en moerasbos De Scheeken. Nu een 
populieren- en eikenbos afgewisseld met kleinschalige graslan
den. 

het typische coulisselandschap van de Mortelen 

groen, zie ook Kilart 7 afbeeldlngenboek 



Aan de westzijde van het Velders Bosch grenst het landschaps
reservaat De Mortelen. De grote verscheidenheid en afwisse
ling van akkers, beemden en weilanden, loof- en naaldhout
percelen en verspreid liggende boerderijen levert een typisch 
coulisselandschap op. 
Verder zijn er binnen het plangebied nog een aantal stuifzand
duinen te vinden (o.a. ten zuidwesten van Eerde) en verschil
lende, kleinere (productie)bossen. 

Bebouwing 
Zoals op de bebouwingskaart duidelijk wordt, is het plangebied 
'overwoekerd' met bebouwing. Op een gebied in het zuidwes
ten van het plangebied - natuurreservaat de Kampina - na, is 
het plangebied nergens echt 'vrij' van bebouwing. 
De bebouwing is voor een groot deel geconcentreerd in ker
nen, die sterk in omvang variëren. Centraal binnen het plan
gebied ligt Boxtel met daaromheen de kernen Oisterwijk, 
Haaren, Esch, L..ennisheuvel, Gemonde, Liempde, Olland, Bos
kant, Schijndel, Sint-Oedenrode en Eerde. Deze kernen wor
den in de volgende paragraaf uitvoerig beschreven en worden 
om deze reden hier niet verder uitgediept. 
Naast deze bebouwde kernen komt binnen het plangebied veel 
bebouwing in linten voor. In de meeste gevallen vormen deze 
linten spinnewebvormige uitlopers van een bebouwde kern. Op 
enkele plaatsen, zoals tussen Olland en Sint-Oedenrode, lijken 
de kernen zelfs door bebouwingslinten met elkaar verbonden 
te worden. 

een bebouw/ngslint als uitloper van een bebouwde kem 

Ook is er in het plangebied een groot aantal buurtschappen te 
herkennen. Deze, op de kaart aangegeven buurtschappen, 
bestaan vaak uit een aantal verspreid liggende boerderijen en 
zijn ontstaan als kleine landbouwnederzettingen buiten de be
bouwde kern van het dorp. 

bebouwing, zie ook Kaart 8 afbeeldingenboek 

Verkaveling 
Binnen het plangebied kan een onderverdeling in landschaps
typen worden gemaakt op basis van in het terrein zichtbare 
kenmerken. Eén van die kenmerken is de wijze waarop het 
terrein verkaveld is. Door verschillende vormen van ontginning 
en door langdurig gebruik zijn verschillende typen verkaveling 
ontstaan, welke vaak nog duidelijk, in het plangebied te her
kennen zijn. Sommige karakteristieke verkavelingstypen zijn 
echter in de tijd door ruilverkavelingen verdwenen. De binnen 
het plangebied nog herkenbare verkavelingstypen worden hier 
beschreven. 
Aan de westzijde van Schijndel is nog op verscheidene plaat
sen een verkaveling in regelmatige stroken zichtbaar. Dit soort 
verkaveling is over het algemeen te vinden in vrij vochtige 
gebieden. Door de vele greppels en sloten, die gegraven zijn 
voor de afwatering van de gronden, werd het land in lange, 
smalle stroken verdeeld. Dit landschap, dat door de samenvoe
ging van percelen veel van zijn oorspronkelijke, karakteristieke 
kleinschaligheid heeft verloren, vormt een overgang naar het 
aan de zuidzijde aangrenzende gebied van de jongere ontgin
ningen. 
Het landschap van de jongere ontginningen ligt tussen Boxtel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode en grenst aan het beekdal van de 
Dommel. Dit landschap, dat gekenmerkt wordt door een ratio
nele wegen- en verkavelingsstructuur, is ontstaan door groot
schalige heideontginning van de Vlagheide, Schijndelsche Heide 
en Rooische Heide, waarbij de spoorlijn Boxtel - Veghel als 
ontginningsbasis diende. Deze, nog relatief jonge, ontginnin
gen van de schrale heidegronden werden mogelijk door de uit
vinding en toepassing van kunstmest. De afwateringssloten, 
perceelsgrenzen en wegenstructuur zijn zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd om een optimale bewerking van het land mo
gelijk te maken. De wegenstructuur, voor een groot deel be
staande uit zandwegen, is verhoogd aangelegd ten opzichte 
van het maaiveld en plaatselijk voorzien van laanbeplanting. 
Tussen Boxtel en Sint-Oedenrode ligt in noordwestelijke rich
ting het beekdal van de Dommel, tussen begeleidende oever
wallen met daarop, parallel aan de beek gelegen, ontsluitings-



wegen. Aan deze ontsluitingswegen liggen de dorpen Liempde 
en Olland. Het beekdal, dat bestaat uit kleinschalige akker
gronden, broekgronden met broek- en populierenbosjes, 
beemdgronden, houtwallen, bosjes met hakhout en dergelijke, 
heeft een onregelmatige blokverkaveling. 

onregelmatige blolo,eri<ave/lng In het beekdal 

Ook het ten westen van de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Eind
hoven gelegen landschapsreservaat De Mortelen is te herken
nen aan een erg onregelmatige blokverkaveling. Deze 
'snipperverkaveling' wordt gevormd door een grote afwisseling 
van kleine akkers, beemden en weilanden, loof- en naaldhout
percelen. 
Verder is ten zuidoosren en ten noorden (tussen Oisterwijk en 
Esch) van de Kampina een zone met smalle, langgerekte kavels 
zichtbaar. Deze zogenaamde beemden, voornamelijk bestaande 
uit weilanden, zijn in een richting loodrecht op respectievelijk 
de Beerze en de Essche Stroom verkaveld. 

verkaveling, zie ook Kaart 9 afbeeldingen/Joel< 

Cultuurhistorie 
De cultuurhistorische identiteit van het gebied wordt bepaald 
door het voorkomen van een reeks beekdalen, waartussen zich 
oude cultuurgronden bevinden, alsmede jonge heide
ontginningen. De bodem is grotendeels gevormd tijdens het 
Pleistoceen en bestaat uit zand en is grotendeels gesitueerd 
onder latere dekzanden met kleiafzetting ter plaatse van de 
beekdalen. Rond de oude nederzettingen komen oude akker
bodems voor, die bedekt zijn met een dikke humuslaag. Plaat
selijk treft men bij de beken moerige gronden aan, met name 
langs de Dommel. Op de hogere zandgronden vindt men uitge
strekte relicten van de heide. Tot 1850 heeft het gebied een 
grote continuïteit gekend. Plaatselijk, met name in de beek
dalen en de relicten heide, is oud cultuurlandschap ook nu nog 
vrijwel intact bewaard gebleven. Ook de landschappelijke ver
scheidenheid is herkenbaar gebleven, alhoewel door de explo
sieve groei van met name de intensieve veehouderij en de 
akkerbouw met name de verschillen tussen het oude en jonge 
cultuurland sterk zijn genivelleerd. 
De kaart (kaart 10) geeft een inzicht in de opbouw van de 
cultuurhistorische waarden in het plangebied volgens de Pro
vincie Noord-Brabant. Afgebeeld is een overzicht van de histo
risch landschappelijke vlakken en historisch stedenbouwkundige 
structuren binnen het gebied. Hiernaast zijn nog een aantal 
zichtlijnen opgenomen. Aan de vlakken en structuren zijn waar
den toegekend. De toekenning van waarden in een aantal gra
daties is gekozen om inzicht te krijgen in het cultuurhistorische 
'gewicht' dat aan objecten en structuren toegekend kan wor
den. Het cultuurhistorische belang kan daardoor duidelijker 
gespecificeerd worden in processen van belangenafweging en 
bij het afstemmen van een beleidsinstrumentarium op het cul
tureel erfgoed. 

Historisch landschappelijke vlakken 
Een aantal landschappelijke waarden is gewaardeerd wegens 
de cultuurhistorische waarde. Dit zijn vaak juist die gebieden, 
met name landgoederen, vestingwerken en dergelijke, die voor 
de landbouw het minst interessant zijn en in de loop der jaren 
geen ingrijpende schaalvergroting en/of functieaanpassing 
hebben gehad. Omwille van hun gaafheid, herkenbaarheid en 
in mindere mate zeldzaamheid worden ze redelijk hoog, hoog of 
zeer hoog gewaardeerd. 

Historisch stedebouwkundige structuren 
Uitgangspunt bij de waardetoekenning is de combinatie van 
bebouwingswaarde en ruimtelijk-structurele waarde 
( nederzettingsstructuur, perceelstructuurspatroon, opbouw 
lengte- en dwarsprofiel, relatie met het buitengebied) op grond 
van historisch-geografische en stedebouwkundige inventarisa
ties. 



Zichtrelaties 
Wanneer nederzettingen hun traditionele situering ten opzichte 
van het omringende landschap en open wateren hebben be
houden is deze zichtrelatie op de kaart aangegeven. Onder 
traditionele situering wordt verstaan de structuur; en vaak ook 
omvang van de dorpen of steden die niet noemenswaardig 
minder herkenbaar is geworden door recente toevoegingen 
(woonwijken, industrieterreinen, verhoogd aangelegde infra
structuren). De zichtrelatie-pijlen zijn indicatief voor de locatie 
en richting. Ook overgangen in landschapstypen zijn op de 
kaart aangegeven. 

cultuurlllslDrle, zie ook Kaart 1 O afbeeidingenboek 

Groenstructuur 
In het door de Provincie Noord-Brabant opgestelde streekplan 
uit 1992 is een 'groene hoofdstructulr' opgenomen. Die groene 
hoofdstructuur bestaat uit natuurkerngebieden, natuur
ontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones en multi
functionele bossen. Voor het plangebied zijn deze zones over
genomen van de streekplankaart en weergegeven op kaart ll. 

Natuurkemgebieden 
Natuurkerngebieden zijn gebieden die hun natuurwaarden ont
lenen aan het voorkomen van planten- en/of diersoorten die 
(inter)nationaal zeldzaam en/of bedreigd zijn. Zo'n 40% van de 
gebieden is in agrarisch gebruik. De huidige agrarische functie 
kan in het algemeen worden gecontinueerd, mits de aanwezige 
natuur- en landschapswaarden worden gerespecteerd. Het 
beleid in de natuurkemgebieden is primair gericht op duurzame 
instandhouding en ontwikkeling van de natuur en op verbete
ring van de daaraan te grondslag liggende milieu
omstandigheden. 

Natuurontwikkellngsgebieden 
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die hun waarden 
ontlenen aan hun bijzondere geschiktheid voor het ontwikkelen 
van nieuwe natuur en aan hun verbindingsfunctie van natuur
kemgebieden waardoor uitwisseling van soorten kan plaats
vinden. 

In een groot deel van de natuurontwikkelingsgebieden komen 
bijzondere planten- en/of diersoorten voor. Natuurontwikkelings
gebieden worden voorts gekenmerkt door het in hoge mate 
voorkomen van specifieke landschapswaarden. De gebieden 
zijn overwegend in agrarisch gebruik, deze functie kan in het 
algemeen worden gecontinueerd indien de aanwezige waarden 
worden gerespecteerd. Het beleid in natuurontwikkellngs
gebieden is gericht op ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden 
en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de 
milieuomstandigheden waaronder deze natuurontwikkeling tot 
stand kan komen. 

Ecologische verbindingszones 
Ecologische verbindingszones zijn lineaire structuren, zoals 
wegen, spoor- en vaarwegen, wateren en dijken die hun eco
logische waarde ontlenen aan de aanwezige dan wel de te 
ontwikkelen migratiemogelijkheden voor planten- en/of dier
soorten. Bij wateren gaat het om een aantal beekdalen, kreken 
en gegraven waterlopen, inclusief oevers en eventuele aan
sluitende bermen. Het beleid is gericht op instandhouding en 
ontwikkeling van de migratiemogelijkheden van planten- en/of 
diersoorten. 

Multifunctionele bassen 
Multifunctionele bossen zijn bossen die gelijktijdig en in wisse
lende mate een functie vervullen voor de houtteelt, de natuur 
en de extensieve recreatie zonder dat bij een verdere ontwik
keling het accent eenzijdig op één van deze functies ligt. Het 
beleid voor deze bossen is gericht op de instandhouding en 
waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van de groeiplaats 
en de bosopstand teneinde de meervoudige functievervulling 
te continueren en waar mogelijk te versterken. 

groenstnx:tuur, zie ook Kaart 11 afbeeldingen/Joel< 



Inventarisatie dorpen in het plangebied 
In de inventarisatie van het plangebied is al ter sprake geko
men welk totaalbeeld de bebouwing binnen het plangebied als 
geheel oplevert. De verschillende dorpen, die aan dit totaal
beeld bijdragen, worden in dit gedeelte nader besproken. In 
het kort wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van de dorpen. Daarnaast wordt de morfologie, 
de verschijningsvorm van de dorpen in het kort beschreven. 
Naast de tekst zal er van ieder dorp een topografische uit
snede te zien zijn waarbij met behulp van een overlay de ont
wikkeling van de dorpen in beeld gebracht wordt. 

Oisterwijk 
De beekdalnederzetting Oisterwijk is van oorsprong een 
tiendakkerdorp; een dorp dat is ontstaan uit de combinatie van 
een centraal gelegen kerk en een oudere gehuchtenkrans ( een 
"tiend" is een territoriaal-gebonden belasting voor onderhoud 
van de kerk en de geestelijkheid). Om zo'n centraal gelegen 
kerk ontwikkelde zich vaak een of meerdere niet-agrarische 
buurten. 

Mede door de ligging nabij de weg tussen Tilburg en 's
Hertogenbosch is Oisterwijk in de 19" eeuw uitgegroeid tot een 
'sterk' geïndustrialiseerd dorp. Ook de SJX)Orlijn is van invloed 
geweest op de ontwikkeling, de stationsbuurten zijn ontstaan 
als reactie op het station. Ook de langgerekte vorm van dit 
grote dorp hangt met de SJX)Orlijn samen. De snelle opkomst 
van het gemotoriseerde verkeer is de reden van het langge
rekte plein van Oisterwijk. Het plein is een 'niet-agrarisch plein' 
wat om verkeerstechnische redenen is ontstaan door verbreding 
van de weg. 

Haaren 
Haaren is van oorsprong een tiendakkerdorp, bestaande uit 
een centrale kerk met een omliggende gehuchtenkrans. Tot 
uitgroei naar een groter dorp rond de kerk is het niet gekomen. 
De bebouwde kom van Haaren wordt in feite gevormd door drie 
kernen; Kerkeind in het zuidwesten, 't Eind in het zuidoosten en 
de kerk met omliggende bebouwing bij de samenkomst van 
wegen uit deze kernen. 
Een explosieve groei als bijvoorbeeld in Oisterwijk is bij het tot 
kerkdorp uitgegroeide Haaren achterwege gebleven. De min
der gunstige ligging zal hierop zeker van invloed zijn geweest. 

Het temidden van oude akkergronden gelegen Kerkeind en ' t 
Eind bestaan uit lintbebouwde straten, die meer of minder pa
rallel aan beken lopen. Langs deze wegen ligt een merendeels 
eenlaagse, agrarische bebouwing in verspringende rooilijn. Ook 
de doorgaande weg door Haaren vormt een bebouwingslint 
met een afwisseling tussen agrarische- en woonbebouwing. 
Ten westen van deze straat zijn veel nieuwe uitbreidingsbuurten 
gerealiseerd die gezamenlijk een afspiegeling vormen van de 

verschillende, in hoofdstuk twee genoemde, bouwperioden. 
Haaren is door het aanplakken van dergelijke planmatig opge
zette buurten uitgegroeid tot een flinke kern met een weinig 
dorps karakter. 

Esch 
De beekdalnederzetting Esch ligt op een hoge oeverwal ten 
oosten van de Essche Stroom. In oorsprong kan Esch worden 
getypeerd als een domeinakkerdorp, een dorpstype uit de 
vroege middeleeuwen. Zo'n dorp ontstond uit een groep hoeves 
op een zandplateau waarvan er een het hoofdhof was. Rond 
de hoofdhof lagen dan de randhoeves. Veel domeinen hadden 
ook nog een aparte uithof als veebedrijf. De domeinen kunnen 
gezien worden als een vorm van grondexploitatie vóór het in
voeren van de geldeconomie. Van de domeindorpen is nu veelal 
niets meer te zien. De uitgroei van de afzonderlijke eenheden 
heeft geleid tot het ontstaan van het hoeve-akkerdorp. Uit
breiding van Esch kwam in de jaren '60 op gang. 

De oude kern van Esch wordt gevormd door enkele lintbebouwde 
straten op de oostelijke oeverwal van de Essche Stroom met 
beekovergangen naar Haaren en Vught. Het beeld van deze 
straten wordt bepaald door een smalle rijstrook begeleid door 
een 'groene' berm (met uitzondering van het centrumgedeelte) 
en bebouwing in verspringende rooilijn. Bij de samenkomst van 
de wegen richting Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Haaren 
is een klein marktplein. Het aan de Essche Stroom liggende 
uitbreidingsbuurtje is ruim opgezet met veel groen. Dit in te
genstelling tot recentere uitbreidingen (voornamelijk aan de 
oostzijde), die veel steniger en minder dorps van karakter zijn. 

smalle rijstrook begeleid door een "groene' berm 
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Lennlsheuvel 
Het, op de oostelijk.e oever van de Beerze gelegen, k.erkdorp 
Lennisheuvel is oorspronk.elijk een agrarisdle nederzetting met 
verspreide boerderijen. Eind 19" en begin 20- eeuw is de be
bouwing sterk toegenomen, mede door de bouw van een k.erk 
met pastorie in 1926. 

Lennisheuvel is oorspronkelijk opgebouwd uit een aantal 
bebouwingslinten, die samen een schildvormige plattegrond 
vormen. De uit afwisselend boerderijen en woonhuizen be
staande lintbebouwing heeft een verspringende rooilijn. Het 
profiel van deze straten is over het algemeen erg stenig. Het 
fraaie, groene binnengebied wat opengehouden is, is helaas 
maar vanaf een aantal plek.k.en zichtbaar. Twee nieuwe 
uitbreidingsbuurtjes aan de oostzijde van het dorp, opgebouwd 
uit rijtjeswoningen, twee-onder-één-k.appers en vrijstaande 
woningen, ontk.ennen (en doen daarmee afbreuk aan) de struc
tuur van het dorp. Deze buurtjes, die vergelijk.baar zijn met 
vele andere binnen het plangebied, hebben een stenige uit
straling. 

ultbreldingsbwrtje bij LenniSheuvel 

Boxtel 
Op de oostelijk.e oever van de Dommel is Boxtel ontstaan, mo
gelijk als kasteeldorp bij kasteel Stapelen. Door de aanwezig
heid van een kerk, de gunstige verkeersligging en het daannee 
samenhangende ontstaan van de mark.t, maar vooral door de 
aanleg van de doorgaande weg 's-Hertogenbosch - Luik. om
streeks 1740, is de k.ern flink. gegroeid. In de negentiende eeuw 
werd mark.tplaats Boxtel een spoorwegk.nooppunt. De s!X)Orlij
nen uit Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven komen hier bij 
elk.aar, en er ligt een goederens!X)Orlljn richting Veghel, die in 
vroegere tijden tot aan het Duitse Wesel liep. Door deze gun
stige verkeersligging vestigde zich in Boxtel ook. industrie. 

Het drietal elementen dat de echte vonn van Boxtel bepaalden 
tot ver in de 19" eeuw waren de mark.t, de kapittelk.erk. in het 
noorden en het kasteel aan de zuidzijde. Omdat Boxtel zowel 
commerciële als religieuze activiteit kende, groeiden de 
verbindingswegen tussen deze drie elementen al snel dicht 
waardoor de typisch noord-zuid gerichte plattegrond ontstond. 
Vanuit de oude, bebouwde kom breidde Boxtel zich uit in weste
lijk.e richting naar het spoorwegemplacement. Hier vestigde zich 
naast woonhuizen ook industrie. 
Door een aantal grootschalige, rationeel opgezette uitbreidings
wijk.en met veel hoogbouw is Boxtel later uitgegroeid tot een 
kern, die nauwelijks nog aan een dorp doet denk.en. 

Gen1011de 
Het kerkdorp Gemonde ligt op de oostelijk.e oever van de Dom
mel. De dorpskern van Gemonde is ontstaan in de 1se en 19" 
eeuw rond een schuurkerk. 

De kern bestaat grotendeels uit woonhuizen, soms met bedrijfs
ruimten, en enk.ele boerderijen. De rooilijn van de, voorname
lijk eenlaagse, bebouwing verspringt veelvuldig. De zandbermen 
langs de weg, de vele bomen en de soms flinke voortuinen 
zorgen voor een groene uitstraling. Het landschap is ook overal 
binnen het dorp voelbaar; ook In de recentere uitbreidings
buurtjes, die ruimtelijk gezien gescheiden worden van de oor
spronkelijke kern door een perceel populieren. De uitbreidings
buurtjes op zich verschillen overigens weinig van de vele an
dere uitbreidingsbuurten binnen het plangebied; veel verhar
ding, veel gelijke of gelijksoortige woningen strak in de rooilijn, 
etc .. 

een perceel populieren tussen oorspron/relijke kem en uitbreidingsbuurt in Gemonde 
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üempde 
Het kerkdorp Liempde is van oorsprong een kransakkerdorp, 
ontstaan uit vier heregoederen op de zuidelijke oeverwal van 
de Dommel. Een kransakkerdorp is het resultaat van boerderij
splitsingen waarbij een nieuwe boerderij dichter bij zijn deel 
van de grond aan de overzijde van de akkers gebouwd werd; 
het Is dus een secundaire nederzettingsvorm. 
Tussen de buurtschappen Berg, Vrilkhoven, Kasteren en 
Hezelaar ontstond in de 19" eeuw komvorming bij een schuur
kerk en oud raadhuis. 

Aan de wegen binnen de kern ligt een merendeels eenlaagse, 
van oorsprong agrarische bebouwing met een onregelmatige 
rooilijn. De vele laanbeplantingen, grote tuinen en karakteris
tieke driehoekige pleinen - plaatsen - binnen het dorp zorgen 
war een groen en open karakter: De bestrating in oude stijl in 
de doorgaande dorpsstraat én de zandbermen in het over
grote deel van de rest van het dorp dragen bij aan het dorpse 
karakter. Dit in tegenstelling tot de nieuwbouwbuurt aan de 
zuidzijde van het dorp, welke een veel stenigere inrichting heeft. 

een driehoekig plein {p!datse} in uempde 

Olland 
Olland, dat al in 1467 een kapel bezat, is een langgerekte ne
derzetting op de oeverwal en dekzandrug ten noorden van de 
Dommel . In de 19" eeuw ontwikkelde de, op deze oeverwal 
gelegen, lintbebouwing zich tot een kerkdorp rond de in 1944 
verwoeste neogotische kerk. Ten noorden van Olland ligt de 
grootschalige ontginning Kinderbos. 

Olland bestaat uit een langgerekt bebouwingslint met een aan
tal daaraan gekoppelde uitbreidingsbuurtjes. Het lint wordt 
gevormd door voornamelijk oude boerderijen en eenlaagse 
woonhuizen in een verspringende rooilijn. Vanaf het lint is het 
landschap bijna overal zichtbaar en heeft het dorp een erg 
open karakter. 
De latere uitbreidingsbuurtjes aan de noordzijde van het dorp 
zijn veel planmatiger van opzet en hebben een veel geslotener 
karakter. Zowel in het oude als het nieuwe deel van het dorp 
zijn de bermen bestraat. 

uifbreldlngsbuurtje bij Ollilnd 





Liempde 0lli1fl<Î 



' 
Boskant 
Omstreeks 1900 ontstond Boskant uit verspreide boerderijen, 
die in de late middeleeuwen in het broekgebied op donken wer
den gesticnt. Op deze iets hoger gelegen gebieden, die visueel 
nauwelijks herkenbaar zijn, begon men ontginningen die in naam 
nog aan de donken herinneren (Goeiendonk, Donderdonk) . 
Dergelijke gebieden hadden een zeer onregelmatig, sterk ver
weven wegenpatroon met verspreide hoeven, een karakteris
tiek die bij Boskant niet goed te zien is. Dorpsvonning begon 
omstreeks 1900. Met de, in de 19" eeuw aangelegde, weg naar 
Sint-Oedenrode groeide Boskant na 1948 uit tot een kerkdorp. 

Boskant wordt gekenmerkt door een planmatige aanleg. De 
recnte straten, uitgevoerd in een stenig profiel sluiten in een 
strak patroon op elkaar aan. Aan deze straten zijn veelal twee
onder-één-kappers gebouwd. Bij de latere dorpsuitbreidingen 
is niet voortgeborduurd op dit strakke patroon, maar is ge
bouwd volgens de op dat moment heersende ontwerp
opvatöngen. Ondanks de geringe grootte heeft het dorp nau
welijks binding met het omliggende agrarisdle gebied. 

planmatige aanleg van Boskant 

Schijndel 
Schijndel is van oorsprong een t iendakkerdorp, ontstaan dus 
uit de combinatie van een centraal gelegen kerk en een oudere 
gehuchtenkrans. Schijndel kende in de periode 1850 -1940 een 
voortvarende ontwikkeling, dankzij de ligging nabij de spoorlijn 
Boxtel - Wesel (ten zuiden van Schijndel). De industrialisatie die 
mede hierdoor in Schijndel op gang kwam, bracnt de nodige 
werkgelegenheid met zich mee. Dit verklaart ook de explosieve 
groei die het dorp heeft doorgemaakt. 

Schijndel heeft zich van een gehuchtenkrans ontwikkeld tot 
een groot, langgerekt dorp. Omstreeks 1920 bestaat Schijndel 
nog uit een klein aantal bebouwingslinten met een verdichting 
rond de centraal gelegen kerk en markt. Ook de aanleg van de 
spoorlijn heeft niet geleid tot een verandering van de 
bebouwingsstructuur of de ontwikkeling van een industrieter
rein aan het spoor. De min of meer loodrecnt ten opzichte van 
het spoor liggende Hoofdstraat bleef de belangrijkste straat 
met de voornaamste functies. Door de bouw van een groot 
aantal buurten aan beide kanten van deze Hoofdstraat heeft 
Schijndel zijn huidige, langerekte vorm gekregen. 

groene 1and aan de zuid-westzijde van Schijndel 
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Sint-Oedenrode 
Sint-Oedenrode is ontstaan nabij een oversteekplaats, op ho
gere gronden in het Dommeldal. Oorspronkelijk was Sint
Oedenrode een akkemederzett1ng met plaatse en werd omge
ven door een krans van kleine kastelen. Later is de kern door 
verkeersontwikkelingen uitgegroeid tot baandorp. 
Door het ontbreken van een goede (negentiende-eeuwse) weg
, water- of spoorverbinding is Sint-Oedenrode nauwelijks 
geïndustrialiseerd en hebben hier geen, met Boxtel en Schijn
del vergelijkbare, ontwikkelingen plaatsgevonden. 

Tussen 1850 en 1940 vond uitbreiding en verdichting van de 
tussen de twee kerken (parochiekerk en kapittelkerk) gelegen 
lintbebouwing plaats. De rooilijn van de bebouwing aan de oude 
linten verspringt veelvuldig. Rondom de markt, in de oude kern, 
is de bebouwing meer1aags In tegenstelling tot de rest van de 
oude linten. later breidde Sint-Oedenrode uit, voornamelijk 
ten noorden van de bestaande kern, door de bouw van geheel 
nieuwe buurten. Deze woonbuurten hebben een planmatige, 
strakke opzet met veel verharding en bestaan voornamelijk uit 
rijtjeswoningen met twee lagen en kap. De oorspronkelijke kern 
en deze buurten zijn door het Dommeldal ruimtelijk van elkaar 
gescheiden. Dankzij het Dommeldal zijn er binnen het dorp dan 
ook nog vete open, groene ruimten. 

planmatjge, strakke opzet met veel verharding In een buurt in Sint-Oedenrode 

Eerde 
Het dorp Eerde is oorspronkelijk ontstaan als een typische kam
pen-nederzetting; individuele ontginningen door kleine boeren 
in de wildernis. Een dergelijke nederzetting bestond uit een 
kleine boerderij bij een omwalde akker met in de directe omge
ving nog wat weide- of wisselland. Dit type nederzetting gaat 
terug tot de late middeleeuwen toen boeren zich vestigden op 
de grens van nattere broekgronden en drogere heidegronden. 
Op de heidegronden werd een stukje grond voor zichzelf ont
gonnen waarop gewoond werd. Op die manier ontstond 'het 
oude verspreide hoevenlandschap' met onregelmatige kavels 
en boerderijen her en der verspreid. In de 18" eeuw begon zich 
al een zeker zwaartepunt in de bebouwing af te tekenen. In de 
late 19" eeuw werd langs de doorgaande straat een kerk ge
bouwd (ter vervanging van de bestaande kapel) waardoor het 
gehucht Eerde zich verder ontwikkelde als kerkdorp. 

Door de historische ontwikkeling is in Eerde een lange lint
bebouwing langs de slingerende, doorgaande weg ontstaan. 
Dit ruimtelijke patroon werd pas na de tweede wereldoorlog 
gewijzigd. De doorgaande weg naar Schijndel werd om het 
dorp heen gelegd en de toegenomen bevolking werd onderge
bracht in moderne nieuwbouw in nieuw aangelegde straten, die 
aan de oorspronkelijke doorgaande weg werden gekoppeld. 
Nog later breidde het dorp uit door het aanplakken van nieuwe 
buurtjes. De voornamelijk eenlaagse bebouwing ligt in de oor
spronkelijke dorpsstraat in een verspringende rooilijn in tegen
stelling tot de 'moderne' nieuwbouw en de latere uitbreidingen. 

het kerkdorp Eerde 
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Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de topografische kaart als het ware 
uiteengerafeld om een duidelijk beeld te kunnen vormen over 
het plangebied. Door verschillende onderdelen afzonderlijk te 
belichten ontstaat een andere kijk op het plangebied en komen 
bepaalde aspecten duidelijker naar voren. In dit hoofdstuk zijn 
de gegevens, die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen 
vervolgens nader geïnterpreteerd. Onderdelen zijn samenge
voegd en onderling gecombineerd waardoor verbanden en re
laties tussen de afzonderlijke onderdelen duidelijk worden. In 
dit hoofdstuk wordt met behulp van een aantal analyse
tekeningen weergegeven welke onderdelen naar onze mening 
in belangrijke mate de ruimtelijke inrichting en het aanzien van 
het plangebied bepalen. De daarna volgende indeling van het 
plangebied in deelgebieden is dan ook op deze analyse(teke
ningen) gebaseerd. Na een korte bespreking van de verschil
lende deelgebieden wordt tot slot nog ingegaan op een aantal 
aspecten, die bij de inventarisatie van de verschillende, binnen 
het plangebied gelegen dorpen, naar voren zijn gekomen. De 
betreffende kaarten zijn weergegeven in het deel "analyse" 
van het afbeeldingenboek. In de tekst is een verkleining daar
van weergegeven. 

Analyse plangebied 
Van de vele onderdelen die in het vorige hoofdstuk zijn geïn
ventariseerd, kunnen een aantal (al dan niet gecombineerde) 
onderdelen worden genoemd, die naar onze mening bepalend 
zijn (geweest) voor de ruimtelijke inrichting en verschijnings
vorm van het plangebied. 

De beekdalen 
Ondanks dat de beken zelf in het landschap misschien niet altijd 
even goed zichtbaar zijn, zijn ze toch het meest bepalend ge
weest voor de huidige inrichting en verschijningsvorm van het 
plangebied . De hoogteverschillen en de verschillen in 
grondwaterniveau binnen het plangebied hangen nauw samen 
met de aanwezigheid van de beken. Deze verschillen tussen 
'natte' en 'droge' gronden waren, zoals al eerder is beschre
ven, belangrijke aspecten bij het ontstaan van een nederzet
ting. Maar ook de aanleg van wegen, bossen en akker- en 
weidegebieden hing hier nauw mee samen. 
Al is deze gebondenheid aan de ondergrond in de loop der tijd 
wel verminderd, de oorspronkelijke samenhang tussen de lig
ging van de beekdalen en de ruimtelijke inrichting van het ge
bied is nog steeds herkenbaar. Zo liggen de meeste dorpen uit 
het plangebied aan één van deze beekdalen op de wat hogere 
gronden. Evenwijdig aan de beekdalen, op de hogere zand
ruggen liggen bovendien op veel plaatsen wegen met daaraan 
lintbebouwing. Dit wordt nog eens duidelijk zichtbaar op kaart 
2. 

de beeJa:Jalen, zie ook Kaart 1 afbeekiingenboelc 

bodem-bebouwing, zie ook Kaart 2 afbeeldjngenboek 

Infrastructuur 
De infrastructuur is ruimtelijk gezien van grote invloed op het 
plangebied. Het plangebied wordt namelijk zowel in noordzuid
richting als in oostwest-richting door spoorwegen en een auto
snelweg doorsneden. Door de (voornamelijk) verhoogde aan
leg zijn de spoorwegverbindingen binnen het plangebied duide
lijk in het landschap zichtbaar én hebben een nadrukkelijk be
grenzende werking. De parallel aan de spoorwegverbinding 's
Hertogenbosch - Eindhoven gelegen autosnelweg A2 versterkt 
deze barrièrewerking en de 'vierdeling' binnen het plangebied. 
Een groot contrast met deze grote infrastructurele elementen 
vormen de doorgaande en lokale wegen, die de binnen het 
plangebied aanwezige dorpen met elkaar verbinden. Deze we
gen hebben door hun op de ondergrond gebaseerde situering 
(ligging op de hogere gronden binnen het plangebied) een 'na
tuurlijke' vorm en uitstraling. Dit in tegenstelling tot de eerder 
genoemde autosnelweg en spoorwegverbindingen waar even
als bij veel (latere) woonstraten in de dorpen deze binding met 
de ondergrond ontbreekt. 
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infrastnx:tvu,; zie ook Kaart 3 afbeeldingenboek 

Verkaveling 
Zoals ook uit de inventarisatie blijkt kunnen binnen het plan
gebied verschillende typen verkavelingen worden onderschei
den. De wijze waarop de grond verkaveld is, de invulling van de 
kavels (bos, weiland, akkerland, weiland met populieren ed.) 
en de vormgeving van de kavelgrenzen (sloten, bomen, hout
wallen ed.) bepalen in belangrijke mate het karakter van een 
gebied. Op basis hiervan kunnen binnen het plangebied een 
aantal gebieden worden onderscheiden, die in meer of mindere 
mate van elkaar verschillen. 
De rationele verkaveling van de Schijndelsche en Rooische Heide 
wijkt sterk af van de rest van het plangebied en vormt daarmee 
de grondslag voor een karakteristiek landschap. De rationele 
opzet, de grote percelen en de weinige (laan)beplanting zor
gen voor een open karakter. Vanaf de verhoogd aangelegde 
wegen wordt dit effect versterkt. 
Het landschap staat in groot contrast met de aangrenzende 
gronden welke veel kleinschaliger van opzet zijn. Aan de noord
westelijke zijde ligt een gebied dat gekenmerkt wordt door een 
overwegend smalle strokenverkaveling. Het karakter van dit 
ten westen van Schijndel gelegen gebied wordt verder in be
langrijke mate bepaald door de vele populieren (onder meer in 
de vorm van laanbeplanting). 
De twee genoemde gebieden worden aan de westzijde omslo
ten door het beekdalgebied van de Dommel dat een afwisseling 
van meer open en meer gesloten delen kent. De meanderende 
Dommel met enkele afgesloten, oude meanders en de onregel
matige blokverkaveling met verschillende invullingen zorgen voor 
het kleinschalige karakter van het gebied. 
De onregelmatige blokverkaveling en de afwisseling van kleine 
akkers, beemden en weilanden, loof- en naaldhoutpercelen in 
de Mortelen leveren een typisch coulissenlandschap op; een 
landschap met een grote afwisseling tussen open en gesloten 
delen en met vele doorkijkjes. 

Verder ligt binnen het plangebied nog een groot gebied waar 
het aan een duidelijke (verkavelings)structuur ontbreekt. Het 
heide- en vennengebied van de Kampina is niet ontgonnen en 
is om die reden 'structuurloos'. Wel zijn er binnen dit gebied een 
flink aantal, soms loodrechte, (verbindings)paden aangelegd. 
Naast deze grotere gebieden kan nog een aantal kleinere ge
bieden onderscheiden worden waar een bepaald verkavelings
type overheerst. Zo zijn op verschillende plaatsen binnen het 
plangebied delen met smalle, langgerekte kavels, die op een 
beek of waterloop zijn verkaveld, te herkennen. 
Verder zijn nog bij Gemonde, Liempde, Boskant en Haaren de 
zogenaamde akkercomplexen terug te vinden. De door de eeu
wen heen ontstane 'bolle akkers' leveren een belangrijke bij
drage aan de karakteristiek van deze gebieden. 

v,erf<aye/ing, zie ook Kaart 4 afbeelt:Nngenboel< 

Deelgebieden binnen het plangebied 
De indeling van het plangebied in deelgebieden, die duidelijk 
van elkaar verschillen en die een eigen karakteristiek bezitten, 
is gebaseerd op de analyse. De beekdalen met de daaraan 
gekoppelde bebouwing, de infrastructuur en de verkavelings
typen vormen dus de belangrijkste ordeningsprincipes. 

deelgeóieden, zie ook Kaart 5 afbeeldingen/Joel< 



De beekdalen die het plangebied 'doorsnijden' zorgen voor een 
eerste ordening binnen het plangebied; door de beekdalen kent 
het plangebied een onderverdeling in hogere en lagere gron
den, in drogere en nattere zones. Aangezien de ruimtelijke 
inrichting van het plangebied in belangrijke mate is gebaseerd 
op deze verschillen in ondergrond kan gesteld worden dat de 
beekdalen de belangrijkste ordenende elementen zijn binnen 
het plangebied. De beekdalen vormen tezamen de structuur
dragers, het raamwerk, van het plangebied en kunnen dan ook 
als één aaneengesloten deelgebied beschouwd worden met 
een duidelijk herkenbare karakteristiek; lager gelegen delen 
waarin de beek stroomt met evenwijdig daaraan de hogere, 
bebouwde zandruggen. 

deelgebied I, de beekdalen 

De grootschalige infrastructuur zorgt vervolgens voor een ver
dere opdeling van het plangebied, terwijl de ligging van de 
beekdalen door een groot aantal lokale wegen wordt bena
drukt. Op basis van verschillen in karakteristiek, welke mede 
bepaald worden door verschil in verkavelingstype, zijn de ove
rige deelgebieden vervolgens bepaald en getypeerd. 
Eén van de overige onderscheiden deelgebieden is de Kampina, 
dat tussen het beekdal van de Beerze en de Essche Stroom ligt 
ingeklemd. Dit natuurgebied vormt een aaneengesloten heide
en vennengebied dat omzoomd is door bossen. 
Het ten zuiden van Boxtel gelegen deelgebied Mortelen/ 
Scheeken kan ondanks de doorsnijding door spoorweg en auto
snelweg beschouwd worden als één gebied met een duidelijke 
karakteristiek. De afwisseling van onder meer akkers, weilan
den en bosjes leveren een typisch coulissenlandschap op. 
Een vierde deelgebied van behoorlijke omvang is het gebied 
van de Schijndelsche en Rooische Heide, dat zich duidelijk on
derscheidt van het omringende landschap. Dit aan de oostzijde 
van het plangebied gelegen deelgebied wordt gekenmerkt door 
een rationele opzet en een grote openheid. 

• 

deelgebied D, Kampina 

deelgebied ID, Morte/en/ Scheeken 

deelgebied /Il, Schijndelsche en Rooische heide 
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Ten noorden van dit deelgebied kan een vijfde deelgebied wor
den onderscheiden; het gebied tussen Schijndel en Gemonde, 
dat vooral gekenmerkt wordt door een smalle stroken
verkaveling. 

deelgebied V, tussengebied Schljnóe//Gemonde 

Verder kunnen er nog op een aantal plaatsen, verspreid over 
het plangebied, wat kleinere deetgebiedjes onderscheiden wor
den. De rond de dorpen Haaren, Gemonde, Liempde en Bos
kant gelegen akkercomplexen hebben een vergelijkbare karak
teristiek, welke in belangrijke mate gevormd wordt door de 
zogenaamde 'bolle akkers'. 

<Jee/gebieden la, a/drercomplexen 

Analyse dorpen in het plangebied 
De visuele verschijningsvorm van een dorp wordt door een 
groot aantal, in eerste opzicht misschien slechts gedetailleerde, 
elementen bepaald. Deze elementen dragen echter wel bij tot 
de beeldvorming over en de sfeer (het karakter) van het dorp. 
Door de steeds stedelijkere manier van uitbreiden bij dorpen, 
lijkt het karakteristieke van veel dorpen verloren te gaan. Hier
onder volgt een opsomming van een aantal elementen, die -
naar onze mening - bijdragen aan een dorpse uitstraling. 
Kortom: elementen waarin een dorp qua verschijningsvorm af
wijkt van een stad. Deze elementen kunnen wellicht naar de 
ontwerpfase worden meegenomen. 

Zandbennen 
De zandbermen naast de straat dreigen in steeds meer dorpen 
te verdwijnen. Ze worden vervangen door trottoirs of ze wor
den dichtgestraat (door de bewoners). In sommige gevallen is 
de verkeersdruk zodanig groot geworden dat deze oplossing, 
vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid, noodzakelijk is. 
Maar ook in veel woonstraten, waar van doorgaand verkeer 
absoluut geen sprake kan zijn, worden trottoirs en/of parkeer
vakken aangelegd. Deze bestrating is vaak overdadig en over
bodig gezien het geringe verkeer (trottoirs) en de aanwezig
heid van opritten bij de meeste woningen (parkeervakken) . 
Het straatbeeld krijgt hierdoor een stenige, over het algemeen 
weinig dorpse uitstraling. Bovendien hebben deze zandbermen 
een zeker bestaansrecht. Een groot aantal leidingen (gasleiding, 
kabel, etc.) is in deze stroken ondergebracht om de kosten en 
het ongemak te beperken bij eventuele werkzaamheden. 

voorbeeld van een zandberm in een dorp 



l'Oorbeeld van een zandbenn in een dorp 

Kerk{toren) 
Ondanks de afnemende rol van de kerk in veel dorps
gemeenschappen, neemt de kerk als object nog steeds een 
belangrijke plaats in. De kerk vormt vaak het middelpunt van 
een dorp. Niet alleen heeft de kerk in veel gevallen een cen
trale ligging, ook zijn rondom de kerk meestal 
'centrum'voorzieningen als het café en de kruidenier gesitueerd. 
De kerk stond vroeger midden in de samenleving, ook bij het 
verenigingsleven was de kerk nauw betrokken. Verder vormt 
de kerk met zijn toren een symbool van het dorp. Het dorps
gezicht wordt voor een groot deel bepaald door de eigen ka
rakteristieke kerk(toren). Naast een symbolische functie heeft 
de toren ook een belangrijke functie als oriëntatiepunt. Al van 
verre is meestal te zien waar (het centrum van) een dorp ligt. 

voorbeeld van een kerktoren als orien/iJöepunt 

Ontbreken van een rooilijn en kaprichting 
Waar in steden de strakke straatwanden vaak overheersen, 
lijken de woningen in oude dorpsstraten vaak willekeurig op de 
kavel geplaatst. De woningen zijn niet persé evenwijdig aan 
elkaar of evenwijdig aan de straat gebouwd. Dit verschil lijkt 
samen te hangen met de wijze van uitbreiden. Vaak ontstonden 
de dorpen als een aantal bij elkaar horende boerderijen. Daar
tussen zijn in de loop der jaren nieuwe huizen gebouwd. De 
bevolking mocht de kavels vaak naar eigen inzicht bebouwen. 
Dorpen zijn in het verleden organisch gegroeid terwijl in de 
steden al planmatig grotere wijken werden ontwikkeld. Met de 
intrede van dorpsuitbreidingen op grotere schaal zijn ook de 
stedebouwkundige visies uit de stad overgenomen. Bij de 
nieuwe dorpsuitbreidingen is over het algemeen dan ook strak 
in de rooilijn en met een gelijke kaprichting gebouwd (ook al 
gaat het hier om vrijstaande woningen en twee-onder-één
kappers). Door dezelfde ontwerpaanpak in het dorp te hante
ren als in de stad, krijgt het dorp een meer stadse, weinig 
dorpse uitstraling. 

het ontbreken van rooilijn en kaprichting 

Dedorpsrand 
Een van de meest sprekende kenmerken van het dorp is ( of 
was) het direct contact met het buitengebied. Dit wordt hoofd
zakelijk veroorzaakt door de korte afstanden in een dorp en de 
gunstige verhouding tussen de randlengte en het bebouwd 
oppervlak. Door de onregelmatige, rafelige dorpsomtrek wordt 
de randlengte van een dorp aanzienlijk vergroot, dit komt door 
de aanwezigheid van het dorp binnendringende weilanden en 
semi-agrarische open plekken binnen het dorp. 
Ook opvallend bij een oud dorp zijn de verschillen tussen de 
diepe achtererven en de over het algemeen geringe voorerven 
en daarmee korte afstand tussen de voorgevels. Een beeld, 
dat in de moderne uitbreiding geheel omgedraaid is. 

• 
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Het aanzien van de dorpen vanuit het landschap wordt hier
door steeds 'harder'. Nieuwe woonbuurten worden aan het 
dorp geplakt waarbij de bebouwing met soms lichte kleuren 
veelal in een strakke rooilijn en in een gelijke kaprichting wordt 
geplaatst op ondiepe kavels. Door de achtererven, zeker, aan 
de rand van de dorpen wat dieper te houden zal er een veel 
zachtere, natuurlijkere overgang met het landschap ontstaan. 
Van buitenaf zou een dorp één moeten zijn met het landschap, 
van binnenuit zou het landschap zichtbaar/voelbaar moeten 
zijn. 

een voorlJeeld van een redelijk zachte do,psrand 

Conclusie 
Het lijkt wel of de stedebouwkundige discipline een bepaalde 
bewijsdrang heeft. Alles wat kan worden ontworpen, of dit nu 
nodig is of niet, wordt ook ontworpen. Allerlei ontwerp
elementen, die in een stedelijk milieu op zijn plaats zijn, worden 
achteloos gecopiëerd naar het dorp. Dit terwijl dit niet nodig, 
en vaak zelfs misplaatst is. Het karakteristieke van het dorp 
dreigt hiermee verloren te gaan. 

Een meer terughoudende opstelling van de stedebouwkundige 
discipline, zou in een dorp misschien meer op zijn plaats zijn. 
Het scheppen van goede randvoorwaarden waarbinnen de uit
eindelijke invulling er 'minder toe doet' is wellicht een meer ge
wenste opstelling van de stedenbouwkundige dan een 
nieuwbouwbuurt van gevel tot gevel te willen ontwerpen en 
vastleggen. 
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Inleiding 
Na de inventarisatie en analyse van het plangebied weten we 
wat er in het gebied aanwezig is en kunnen we ons een goed 
beeld vormen van de huidige situatie. In dit hoofdstuk worden 
de gedachten beschreven die aangeven hoe het gebied er in 
de toekomst uit kan zien. Dit zal ongetwijfeld anders zijn dan nu 
het geval is. Want ook al betreft het een aantrekkelijk gebied, 
het lijkt een wat naïef uitgangspunt om het gebied koste wat 
kost in de huidige staat te willen behouden. Bij een lopend 
project als "Brabant 2050" wordt bijvoorbeeld gesproken over 
een verdubbeling van de woningvoorraad. Ook bij een minder 
grote groei zullen er ruimtelijk gezien echter al enorme veran
deringen optreden in Brabant. Dit is op zich niet erg zolang er 
maar op verantwoorde wijze met deze veranderingen wordt 
omgegaan. 

t.lrtf3f'1.. ~:"lltt a111~1..;d,,1dlt 
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verdubbeling van de woniflg1IOOffiJil(i in 2050 

Het is dan ook goed om op tijd na te denken over hoe toekom
stige ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen binnen het ge
bied en wel op zo'n manier dat het gebied er ook in de toekomst 
nog aantrekkelijk uit zal zien. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
onze strategie voor het plangebied beschreven; hoe zien we 
het gebied, wat willen we er mee doen en hoe denken we dat te 
doen? Dit laatste heeft betrekking op ontwikkelingsstrategieën; 
de wijze waarop in het stedebouwkundig ontwerp wordt omge
gaan met het bestaande landschap. 

Het plangebied 
Het grotendeels binnen de regio de Meierij gelegen plangebied 
is een gebied met een groene en landelijke uitstraling; niet voor 
niets wordt wel gesproken over het 'groene hart' van Brabant. 
Binnen het gebied is sprake van een sterke ruimtelijke verweving 
van de functies landbouw, natuur en recreatie. Daar waar land
bouw en recreatie een intensief karakter hebben, komen kwets
bare natuurwaarden vaak in de knel. 

Het landschapsbeeld is overwegend kleinschalig, afwisselend 
en heeft een groen karakter. 
Het 'groene' karakter van het Brabantse woonmilieu is een ka
rakteristiek die volgens ons verder benut moet gaan worden. 
Een goede samenhang tussen het buitengebied en de stede
lijke/dorpse milieus is hierbij het uitgangspunt. Via de groene 
hoofdstructuur in het streekplan zijn doorgaande groene struc
turen veilig gesteld. De potenties van de hier tussen liggende 
ruimten worden, naar onze mening, tot nu toe onvoldoende 
benut. Er zijn namelijk nog meer mogelijkheden dan alleen con
serveren. 

Het plangebied wordt omsloten door de steden ' s
Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Door een uitgebreid 
netwerk van infrastructuur zijn de afstanden en reistijden van
uit het gebied naar de grote steden aanvaardbaar. De leef
wereld van degenen die in kleine kernen wonen, is dus lang niet 
meer uitsluitend beperkt tot die kern. Autonome processen als 
schaalvergroting, wijziging in koopgedrag, individualisering en 
emancipatie leiden er toe dat dorpsbewoners zich steeds meer 
richten op gebieden buiten het dorp. De inwoners van een dorp 
zijn dus niet meer geheel afhankelijk van het verzorgingsniveau 
binnen hun eigen dorp. 
Deze ontwikkeling brengt nieuwe kansen voor de woningbouw 
met zich mee. Het betekent dat er geen noodzaak bestaat om 
eindeloos nieuwbouwbuurten aan het dorp te plakken maar dat 
er bijvoorbeeld tussen de dorpen nieuwe buurtschappen kun
nen ontstaan die qua verzorgingsniveau zijn aangewezen op 
de in de nabijheid gelegen dorpen en steden. Deze gedachte 
en de gedachte dat er erg veel mensen zijn die 'landelijk' of 'in 
het groen' willen wonen onderstreept het idee dat er voor dit 
gebied nog volop kansen zijn om -wanneer daar behoefte aan 
is- de bestaande woningvoorraad uit te breiden. 

Kortom Midden-Brabant is een aantrekkelijk gebied en dat dient 
ook zeker in de toekomst zo te blijven. In het streekplan (Pro
vincie Noord-Brabant, 1992) staat dat het een gebied moet 
worden waar de functies landbouw, natuur en recreatie de 
boventoon voeren. Wij menen echter dat naast de hierboven 
genoemde functies ook de functie wonen een belangrijke plaats 
binnen het plangebied kan innemen. Het gebied bezit bepaalde 
karakteristieken welke de moeite waard zijn om te behouden of 
zo mogelijk te versterken. Woningbouw hoeft naar onze me
ning aan deze karakteristieken geen afbreuk te doen maar kan 
juist een heel goed hulpmiddel zijn om deze karakteristieken te 
behouden. 

Strategie plangebied 
In het streekplan beschrijft het provinciaal bestuur van Noord
Brabant zijn verantwoordelijkheid omtrent het woon-, werk, en 
leefklimaat voor het provinciaal grondgebied. Het bestuur 
streeft een duurzame ontwikkeling na, die voorziet in de be-

• 
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hoefte van huidige generaties zonder daarmee voor toekom
stige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook 
in hun behoefte te voorzien. Dit kan als een waarschuwing 
worden opgevat, namelijk: nieuwe ontwikkelingen zijn goed 
mogelijk, alleen moet er wel op een verantwoorde manier mee 
worden om gegaan. De gedachten die wij bij dit project hebben 
- het open staan voor nieuwe locatiegebonden concepten maar 
die wel op een goed onderbouwde manier vormgeven - sluiten 
hier dus goed bij aan. 

In het streekplan wordt uiteengezet dat het ruimtelijk beleid is 
gericht op het bundelen van elkaar versterkende functies en 
scheiding van onderling strijdige functies. Dit beleid krijgt ge
stalte door onderscheid te maken in hoog- en laagdynamische 
functies. Het provinciaal beleid is erop gericht laagdynamische 
functies zoals natuur en landschap zoveel mogelijk te bundelen 
in een raamwerk van gebieden verbonden door lineaire struc
turen en de hoogdynamische functies zoals verstedelijking en 
verdorping zoveel mogelijk buiten dit raamwerk samen te bren
gen. 
Dft plan moet juist een raamwerk bieden, wat ook de laag
dynamische functies als basis heeft, maar waarbimen zeker 
plaats is voor de hoogdynamische functies, die een hulpmiddel 
kunnen zijn bij het complementeren van het raamwerk. Omdat 
het landschap de basis vormt voor het raamwerk en bovendien 
het meest kwetsbare aspect is, zal de toelaatbaarheid van 
nieuwe elementen hoofdzakelijk van het landschap afhankelijk 
zijn. Voor invulling van het raamwerk worden gebiedsgerichte 
voorwaarden gesteld die uiteindelijk een duurzaam landschap 
moeten opleveren en zo zullen bijdragen aan het uitbouwen 
van het 'groene' karakter van het Brabantse woonmilieu. 

Voor de duurzaamheid van het landschap is het van belang dat 
de ondergrond het uitgangspunt vormt voor landschaps
ontwikkeling en dat nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig geplaatst 
worden binnen het gestelde raamwerk. 
In gebieden waar de landschappelijke kwaliteit te wensen over 
laat en waar de inrichting niet meer aansluit bij het gebruik, zal 
gezocht moeten worden naar een nieuwe inrichting en naar 
nieuwe woningbouwconcepten. Deze nieuwe inrichting moet 
ook eventuele toekomstige veranderingen kunnen opnemen 
zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de (gecreëerde) 
karakteristiek van het gebied. 

Ter afsluiting willen we hierbij nog opmerken dat het niet ons 
idee is om het gebied helemaal vol te (laten) bouwen. Wij verwach
ten echter dat er in Brabant in de toekomst nog veel nieuwe 
woningen bij zullen komen en dat ook een deel hiervan binnen 
het plangebied een plaats zal moeten krijgen. Wij vinden dat dit 
op zich geen probleem hoeft te zijn zolang er maar op een 
zorgvuldige manier met deze bouwopdracht wordt omgegaan. 
Om ook in de toekomst van een aantrekkelijk gebied te kunnen 
spreken, zal volgens ons de ruimtelijke vormgeving van ge-

bouwde omgeving, openbare ruimte en het buitengebied meer 
in relatie moeten worden gebracht met de ruimtelijke karakte
ristiek van (delen van) het dorp en het landschap. Het bouwen 
van nog meer woningen binnen het plangebied kan wel, echter 
de plaatsing ervan zal zorgvuldig moeten worden afgewogen. 
Ontwikkelen van nieuwe locatiegebonden woon-concepten die 
tevens kunnen dienen als structuurversterkende elementen 
kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. 

Ontwikkelingsstrategieën 
De verstedelijking van het landschap krijgt zijn concrete vorm 
in stedebouwkundige ontwerpen. De wijze waarop in het ste
debouwkundig ontwerp wordt omgegaan met het bestaande 
landschap, kan enorm variëren: er zijn ontwerpen die sterk op 
het landschap zijn geënt in tegenstelling tot ontwerpen waarbij 
een 'willekeurig' nieuw landschap wordt gecreëerd. Het land
schap is dan ook niet alleen bepalend voor het uiteindelijke, 
stedebouwkundige ontwerp. Vooral ook de ontwikkelings
strategie is van grote invloed op de herinrichting van het be
staande landschap. Aspecten als de 'tijdgeest', de 'opleiding en 
opvattingen van de ontwerper' en de 'politieke verhoudingen' 
liggen vaak ten grondslag aan de verschillende ontwikkelings
strategieën . De hierna volgende onderverdel ing in 
ontwikkelingsstrategieën, is gebaseerd op het onderzoeks
verslag "Landschap om te wonen, een onderzoek naar de i-er

schil/ende manieren om woonwijken op basis van het landschap 
te ontwerper!' (1997) en is aangevuld met eigen denkbeelden. 
Deze onderverdeling pretendeert niet volledig te zijn, maar 
vormt naar onze mening een goede afspiegeling van de (we
zenlijk) verschillende ontwikkelingsstrategieën. 

De ontwikkelingsstrategie bepaalt in belangrijke mate het 
landsdlapsbeeld (wat wordt onder landschap verstaan) en . 
De ontwikkelingsstrategieën, die hierna aan bod komen, zijn 
van elkaar te onderscheiden door de wijze waarop het land
schap wordt benaderd/bewerkt. Er is een volgorde aangebracht 
oplopend van ontwikkelingsstrategieën waarbij het landschap 
niet of nauwelijks wordt aangepast tot strategieën waarbij het 
landschap compleet wordt veranderd: 

ReconstnJeren 
Een goede omschrijving voor reconstrueren is herbouwen óf 
iets in zijn oorspronkelijke Vr:Jf'fTI terugbrengervherste!len. Deze 
ontwikkelingsstrategie is in de meeste gevallen gebaseerd op 
het willen terugbrengen van een vroegere, gewaardeerde si
tuatie, die in de loop van de tijd verloren is gegaan. De oude 
situatie (of bepaalde elementen uit de oude situatie) wordt 
positiever beoordeeld als de huidige situatie en wordt om die 
reden teruggebracht (denk bijvoorbeeld aan de gedempte 
stadssingels die nu vaak weer worden opengegraven). 



Bij deze ontwikkelingsstrategie wordt het landschap soms wel
iswaar behoorlijk aangepast, maar omdat in plaats van een 
nieuwe juist een oude situatie wordt nagestreefd, wordt deze 
ontwikkelingsstrategie toch als eerste genoemd. 

000 
0 0 
000 
Conserveren 

... 
OO ♦ 
■ 0 
000 

mode/matige weergave van reconstrueren 

De meest toepasselijke omschrijving voor conserveren is het in 
stand houden. Deze ontwikkelingsstrategie is voornamelijk ge
baseerd op het willen behouden van een idyllisch landschaps
beeld. Het ruimtelijke beeld van het gewaardeerde, te behou
den landschap moet onaangetast blijven. Stad en landschap 
worden hierbij zoveel mogelijk gescheiden omdat zij als conflict
erend worden gezien. Bij deze ontwerphouding wordt geen 
rekening gehouden met de ontwikkelingen in de tijd. Het land
schap dat geconserveerd wordt, is hierdoor kwetsbaar. 
Ook op een lager schaalniveau, dan dat van een landschap, is 
conservering mogelijk. Te denken valt hierbij aan kleinere ele
menten zoals bebouwing, beplanting en dergelijke. 
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Integreren 
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mode/matige weergave van conserveren 

Integreren heeft hier de betekenis, tot een geheel samenvoe
gen. De ruimtelijke en functionele opbouw van het landschap 
dient bij de ontwikkelingsstrategie integreren als uitgangspunt 
voor verdere verstedelijking. Nieuwe elementen worden inge
past in de bestaande structuur. De dragers uit het oude land
schap vormen de dragers in het nieuwe, verstedelijkte gebied. 
De nieuwe ingreep wordt als 'slechts' één van de vele ontwikke
li ngen beschouwd, die zich in het proces van landschaps
ontwikkeling voordoen. 
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mode/matige weergave van integreren 

Transformeren 
Transformeren betekent, het van gedaante doen veranderen, 
een andere vorm geven. Bij deze ontwikkelingsstrategie wor
den meerdere aspecten van het landschap beschouwd; de ruim
telijke verschijningsvorm, de functies, processen. Het complexe 
landschapsbeeld wordt teruggebracht tot enkele belangrijke 
onderdelen, de (structuur)dragers. Er wordt op een vrije ma
nier met het landschap omgegaan; er wordt zowel uitgegaan 
van de maakbaarheid van het landschap als van behoud van 
het landschap. De (structuur)dragers worden omgevormd om 
te voldoen aan een nieuwe functie. Ze behouden daarbij ech
ter in belangrijke mate hun oorspronkelijke karakteristiek waar
door het landschap herkenbaar blijft binnen het nieuwe, 
verstedelijkte gebied. De verstedelijking vormt een onderdeel 
van het landschap. 

000 
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000 
Metamorfoseren 
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modelmaöge weergave van transformeren 

Met metamorfoseren wordt het geheel van gedaante doen 
veranderen bedoeld. Bij deze ontwikkelingsstrategie ondergaat 
het landschap dus een totale gedaanteverwisseling. Er wordt 
op een vrije manier met het landschap omgegaan waardoor 
een breuk ontstaat met het verleden. Er wordt wel ingespeeld 
op het bestaande landschap maar de structuur, de opzet of het 
karakter verandert compleet. Bij metamorfoseren worden al
leen aanleidingen uit het bestaande landschap opgepakt. 
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mode/matige weergave van me/3morfoseren 
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.:------------------------------------,, 
Onderbouwing van de gekozen 
ontwikkelingsstrategieën 
Van de in de vorige paragraaf genoemde ontwikkelings
strategieên sluiten integreren en transformeren het beste aan 
bij de in het eerste hoofdstuk genoemde probleem- en doelstel
ling. Het onderscheid tussen Integreren en transformeren is 
overigens ook niet erg groot. Zowel bij transformeren als bij 
integreren vormen de dragers uit het oude landschap de dra
gers voor het nieuwe, verstedelijkte gebied. Het verschil is dat 
waar bij integreren de oorspronkelijke vorm gehandhaafd (ge
ronserveerd) wordt, deze vorm bij transformeren wordt omge
vormd/aangepast om te voldoen aan een nieuwe functie. 
Integreren en transformeren hebben, omdat uitgegaan wordt 
van 'vaste' structuurdragers waarbinnen verschillende ontwik
kelingen in de tijd mogelijk zijn, ook iets in zich van een rontinu 
proces, in tegenstelling tot de overige ontwikkelingsstrategieën 
waarbij een bepaalde eindsituatie wordt nagestreefd. Aange
zien het Nederlandse cultuurlandschap 'voortdurend' aan ver
andering onderhevig is, lijken integratie en transformatie dan 
ook geschikter dan de overige ontwikkelingsstrategieën om een 
duurzame ontwikkeling na te streven. Bovendien sluiten deze 
ontwikkelingsstrategieën goed aan bij de in hoofdstuk 3 be
sproken casco-benadering. Daarbij wordt namelijk ook uitge
gaan van structurerende elementen in het landschap die een 
duurzaam netwerk vormen waarbinnen vervolgens verschil
lende, in de tijd variërende, invullingen mogelijk zijn. 

De overige, genoemde ontwikkelingsstrategieën zijn dus -bin
nen de context van de probleem-- en doelstelling- om uiteenlo
pende redenen minder of niet geschikt. 
Bij reconstrueren en conserveren wordt weliswaar uitgegaan 
van de karakteristieken en de identiteit van dorp en landschap, 
echter niet als basis voor verdere ontwikkelingen. Bij ronservatie 
wil men een zeker ideaalbeeld 'bevriezen' en bij reronstruc:tie 
wil men een vroeger ideaalbeeld weer laten herleven. Een land
schap is echter meer dan een visueel beeld, het is ook de dra
ger van een verscheidenheid aan functies. Gezien de ontwik
kelingen in de tijd lijkt het rûet reëel om te proberen landschaps
beelden onaangetast in stand te houden of terug te ontwikke
len en zo een kwetsbaar openluchtmuseum te creëren. 
Bij metamorfoseren zijn ontwikkelingen in het bestaande land
schap wel mogelijk. Bij deze ontwerphouding wordt echter nau
welijks uitgegaan van de karakteristieken en identiteit van dorp 
en landschap. In plaats van deze te versterken wordt bij meta
morfoseren een geheel nieuwe karakteristiek en/of identiteit 
geïntroduceerd, welke over het algemeen weinig of geen be
trekking heeft op het onderhavige landschap. 
Dat deze ontwikkelingsstrategieën, gezien de gestelde pro
bleem- en doelstelling, hier niet geschikt zijn voor toepassing 
op het hele plangebied sluit overigens niet uit dat ze op lokaal 
niveau toch kunnen worden toegepast. 

Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat binnen het totale land
schap een aantal bijzondere plekken te vinden is welke voor 
ronservering in aanmerlcing komen. Ook is het mogelijk dat op 
bepaalde plekken een 'reconstructie' plaatsvindt. Niet zozeer 
moet hierbij gedacht worden aan het precies in de oorspronke-
1 ijke staat herstellen maar eerder aan het terugbrengen van 
een bepaalde karakteristiek, die in het verleden verloren is 
gegaan. 





Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de strategie voor het plangebied en de 
ontwikkelingsstrategieën ruimtelijk vertaald naar een visie op 
het plangebied. In de visie wordt aangegeven hoe, naar onze 
mening, het plangebied zich in de toekomst zou moeten ontwik
kelen en welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw. 
In de visie worden met betrekking tot woningbouw mogelijkhe
den aangegeven, die wanneer daar in de toekomst behoefte 
aan blijkt te zijn, benut kunnen worden. De visie vormt dus niet 
per definitie een na te streven eindbeeld! Blijken er in de toe
komst minder nieuwe woningen gebouwd te hoeven worden 
dan nu in het algemeen verondersteld wordt, dan gaat dat niet 
ten koste van de kwaliteit van het plan. Dat komt omdat bij het 
plan uitgegaan wordt van een raamwerk en gebruiksruimten. 
Het ontwikkelen van een sterk en duurzaam raamwerk maakt 
uiteenlopende invullingen van de gebruiksruimte (binnen be
paalde grenzen) in de toekomst mogelijk. Blijven verwachte 
invullingen (woningbouw in dit geval) van een gebruiksruimte 
echter achterwege, dan gaat dat niet ten koste van de kwali
teit van het gebied. 
Deze visie, die vergroot is weergegeven in het afbeeldingen
boek, moet een alternatief bieden voor het almaar blijven aan
plakken van nieuwe buurtjes aan de randen van de dorpen. 
Een gedeelte van het woningbouwprogramma uit de dorpen 
kan _zo in het landelijk gebied een plaats krijgen. Sommige 
woningbouwmogelijkheden zijn echter wenselijker dan andere 
omdat deze een duidelijkere meerwaarde betekenen voor het 
gebied. 

Nadat de visie is behandeld, volgen per deelgebied een aantal 
uitgangspunten. Hiernaast zal voor een viertal deelgebieden 
een gedetailleerdere uitwerking volgen waarin het raamwerk 
voor het betreffende deelgebied wordt weergegeven, met 
daaraan gekoppeld een aantal modellen voor ontwikkeling van 
woningbouwlocaties. Samenvattend worden de raamwerken 
met de modellen in een schema gepresenteerd. 

Visie 
Het netwerk van beken, dat het plangebied dooradert, vormt 
de drager van het landschappelijk raamwerk. De inrichting van 
het plangebied hangt in grote mate samen met dit beken
systeem. Het is van belang dat de herkenbaarheid van deze 
structuurdrager wordt verbeterd om daarmee de identiteit van 
het plangebied - het zandgebied staat bekend als het 
landschapstype van het afstromende water- weer herkenbaar 
te maken. De (nattere) stroombeddingen van de beken moeten 
weer duidelijk herkenbare elementen worden binnen de beek
dalen. Een verdichting van de bebouwing aan de 'akkerzijde' en 
een verdunning van de bebouwing aan de beekdalzijde draagt 
respectievelijk bij aan de herkenbaarheid van het bekensysteem 
en aan de zichtbaarheid van de beken. 

Kortom, de beekdalen moeten weer als duidelijke, doorgaande 
lijnen in het landschap zichtbaar worden . De oriëntatie
mogelijkheden binnen het plangebied worden dan verbeterd en 
de identiteit van het plangebied wordt versterkt. 

De Kampina, het met bossen omzoomde heide- en vennen
gebied in het zuidwesten van het plangebied is één van de 
grotere groengebieden binnen het, door de beekdalen ge
vormde, landsdlappelijk raamwerk. Dit natuurreservaat heeft 
naast een ecologisdle ook een belangrijke recreatieve functie. 
Mede door de ingesloten ligging tussen twee beekdalen vormt 
het een belangrijke schakel in de groene hoofdstructuur. Dit 
gebied komt logischerwijs dan ook niet in aanmerking voor wo
ningbouw. Het behouden (en eventueel versterken) van de 
ecologische functie heeft hier prioriteit. Ook de extensieve re
creatie moet haar rol hier kunnen behouden. 

Het ten oosten van de Kampina gelegen, deelgebied Mortelen/ 
Scheeken wordt eveneens gekenmerkt door een groene uit
straling. De afwisseling van akkers, weilanden, loof- en 
naaldhoutpercelen en dergelijke leveren in grote delen van dit 
gebied de _karakteristieke 'coulissen' op. Dit coulisselandschap, 
dat deel uitmaakt van de groene hoofdstructuur, zou versterkt 
en verder uitgebreid moeten worden. 
Bebouwing kan hierbij een belangrijke rol spelen. Aan de ran
den van het gebied kunnen nieuwe bospercelen worden aan
gelegd in combinatie met woningbouw. Op deze wijze kan het 
'groen' door het 'rood' worden gefinancierd. En bovendien kan 
het middengebied zo vrij worden gehouden van verdere be
bouwing en eventueel een plaats bieden aan extensieve re
creatie (fietsen, wandelen). 

De Schijndelsche en Rooische Heide, in het oosten van het 
plangebied, is een grootschalig landbouwgebied dat sterk ver
schilt van het omringende landsdlap. Door de rationele opzet 
met lange, rechte wegen, grote kavels en geringe beplanting 
heeft het landschap een erg open karakter en vormt een groot 
contrast met het overig deel van het plangebied. Dit contrast 
moèt behouden blijven. Dat wil echter niet zeggen dat er geen 
ontwikkelingen binnen dit gebied mogen plaatsvinden. Door de 
grootsdlalige, rationele opzet is het gebied uitermate geschikt 
voor de landbouw; dit zal dan ook de belangrijkste functie blij
ven binnen dit gebied. Het moet echter ook mogelijk zijn om bij 
een blijvende/toenemende vraag naar woningen op een aantal 
plaatsen binnen dit deelgebied nieuwe 'heidedorpen' te ontwik
kelen, zonder dat daarmee de karakteristiek van het gebied 
verloren gaat. 
Het tussengebied Schijndel - Gemonde wordt gekenmerkt door 
een smalle strokenverkaveling en de vele populieren (als laan
beplanting). De smalle kavels zijn echter kwetsbaar bij even
tuele, toekomstige herverkavelingen, waarbij het landschap 
wordt aangepast aan een moderne agrarische bedrijfsvoering. 
Naast de landbouw, de voornaamste huidige bestemming, kan 



in dit gebied in de toekomst dan ook populierenteelt gecombi
neerd met woningbouw een plaats krijgen. Door het plaatsen 
van bebouwing in smalle stroken worden de smalle langgerekte 
kavels geaccentueerd. 

De akkercomplexen bij Haaren, Gemonde, Liempde en Boskant 
moeten zo goed mogelijk in stand worden gehouden. De zoge
naamde 'bolle akkers' die hier in de loop der eeuwen ontstaan 
zijn door potstalbernesting, zijn rultuurhistorisch en landsd"lap
pelijk gezien zeer waardevol en verdienen het om geconser
veerd te worden. Afgravingen of dorpsuitbreidingen zijn hier 
dan ook uit den boze. Agrarisch gebruik van de grond met 
aandacht voor landschapsbeheer vormt hier een goede invul
ling. 

Naast de aangegeven mogelijkheden voor eventuele toekom
stige nieuwbouw, moet er ook aandacht besteed worden aan 
de bestaande dorpen. Zoals gezegd zijn veel dorpen in de loop 
der jaren uitgebreid met weinig 'dorpse' aanplakbuurtjes, die 
de karakteristiek van het dorp en het aangrenzende platteland 
weinig goeds hebben gedaan. Bekeken moet worden in hoe
verre deze dorpen 'gereconstrueerd' kunnen worden. Aange
zien het niet erg realistisch is om nog vrij nieuwe buurten rom
pleet af te breken, zal de aandacht waarschijnlijk gericht moe
ten worden op het herstellen van het dorpsaanzicht. Hierbij 
kan gedacht worden aan het aanbrengen van beplanting of het 
vormen van een nieuwe, aangepaste schil van bebouwing. 

visie op het plangebied 



Raamwerken 
In de visie is voor het plangebied aangegeven hoe dit zich in de 
toekomst zou moeten ontwikkelen en wat de eventuele moge
lijkheden voor woningbouw zijn. Hieraan is echter wel een 
aantal regels verbonden. Die regels moeten voor elk deelge
bied apart worden opgesteld waardoor op de specifieke kwali
teiten van de gebieden kan worden ingespeeld. De regels zijn 
vertaald in randvoorwaarden en uitgangspunten. Allereerst 
wordt een aantal algemene uitgangspunten genoemd die voor 
alle zes de deelgebieden gelden: 

- Behoud van de identiteit van cultuurlandschappen; 
- Behoud en verdere ontwikkeling van het contrast tussen open 
en gesloten landschappen, rekening houdend met en even
tueel gebruik makend van ontwikkeling van nieuwe woningbouw
concepten; 
- De ruimtelijke vormgeving van gebouwde omgeving, land
schap en openbare ruimte zal meer in relatie moeten worden 
gebracht met de ruimtelijke karakteristiek van (delen van) dorp 
en landschap; 
- Ontwikkelen van nieuwe locatiegebonden woningbouw
concepten die kunnen dienen als structuurversterkende ele
menten; 
- De natuurlijke relatie tussen de bestaande dorpen en het 
landschap zou, waar deze verloren is gegaan, hersteld moeten 
worden. 

Vervolgens wordt per deelgebied een aantal uitgangspunten 
en randvoorwaarden genoemd. Voor de vier deelgebieden 
('Beekdalen', 'de Mortelen', 'Schijndelsche en Rooische Heide' 
en 'tussengebied Schijndel-Gemonde') waar mogelijkheden voor 
woningbouw zijn, wordt ook een raamwerk opgesteld. Van (een 
stuk van) een deelgebied worden de belangrijkste structuur
dragende elementen aangegeven, waarbinnen nieuwe ontwik
kelingen een plaats moeten krijgen. Naast dit raamwerk zullen 
ook enkele modellen voor ontwikkeling van woningbouwlocaties 
gepresenteerd worden met daarbij een aantal aanvullende rand
voorwaarden. 

In de visie is gesteld dat er binnen de deelgebieden 'de Kampina' 
en 'de akkercomplexen' geen mogelijkheden voor woningbouw 
zijn. Omdat dit project gericht is op het zoeken naar woningbouw
mogelijkheden in het landelijk gebied, is voor deze deelgebie
den dan ook geen raamwerk opgesteld. Er worden hier alleen 
een aantal uitgangspunten genoemd. Na de uitgangspunten 
van deelgebied II en VI, worden de raamwerken van de andere 
vier deelgebieden worden besproken. 

Deelgebied II: de Kampina 
- Respecteren van de aanwezige natuurwaarden; 
- Het gebied vrijhouden van woonbebouwing; 
- Mogelijkheden voor extensieve recreatie open houden. 

Deelgebied VI: de akkerromplexen 
- Behouden van de nog aanwezige bolle akkers rond het dorp 
en deze dus vrij houden van nieuwe bebouwing. 



Deelgebied I: de Beekdalen 
Door het gehele plangebied loopt een uitgebreid netwerk van 
beken, dat in zijn totaliteit deelgebied I vonnt. Binnen dit deel· 
gebied kan er duidelijk gesproken worden over een ' beekdal· 
landschap'. In de raamwerlctekening is op een gedeelte van het 
beekdal ingezoomd. Dit is het gedeelte nabij Olland tussen 
Liempde aan de westzijde en Sint-Oedenrode aan de oostzijde. 
Op de tekening zijn de beek, de natte beekzone en de parallel 
aan de beek lopende wegen op de hogere ruggen te zien met 
daaraan gekoppeld de kenmerkende bebouwing. Deze elemen· 
ten vonnen het raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikke
lingen een plaats moeten krijgen. Hieraan zijn een aantal uit· 
gangspunten gekoppeld: 

• Versterken van de landschappelijke structuur van beekdalen 
en dekzandruggen door middel van zowel landschapsbouw als 
eventueel woningbouw; 
· Herkenbaarheid van het beekdal versterken door bebouwings· 
linten parallel aan het beekdal aan de 'akkerzijde' te verdichten 
en aan de beekdalzijde te 'verdu,nen' om zo de openheid naar 
de beek te verbeteren; 
• Beekmilieus optimaliseren door natuurbouw, gedacht kan wor· 
den aan het terugbrengen van meandering, het realiseren van 
overstromingsvlakten en zuiveringsmoerassen, het graven van 
poelen, alsmede het aanbrengen van beekgeleidende beplan· 
ting om de herkenbaarheid van de ligging van de beek te ver· 
groten . 

Randvoorwaarden voor eventuele nieuwe 
woonbebouwing 
· Verdichten/aanvullen van de lintbebouwing met vrijstaande 
woonbebouwing waarbij de transparantie behouden blijft; 
· Nieuwe woonbebouwing situeren nabij de aanwezige bebou· 
wing zodat contrast tussen open en meer verdichte delen in 
het lint wordt versterkt; 
• Nieuwe woonbebouwing moet qua vorm, massa en hoogte 
aansluiten op de aanwezige woonbebouwing. 

Ingrepen 
Verdichten door het plaatsen van bebouwing: 

1. In het lint; 

.J•-----=•~□~g:::a-1--
2. Aan inprikkers; 

~-_,.;;;;• _________ I_ 

3. Nabij een T·splitsing; 

4 . Aan een achterstraat. 
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naruurluke, nat-te beekdalzone 
( 0verstranlt1c;j~bied) met 
meanderende beek 

bebruwit'lCj aan de akkerzijde evt. 
verd ichten, aan de beekdalzude 
verdunnen ( an openheid naar 
beek -te verbe-teren) 

t 

raamwerktekening van deelgebied I, de Beekdalen 
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Deelgebied m: de Mortelen 
Dit in het zuidelijk deel gelegen deelgebied kenmerkt zich door 
een groene uitstraling. In grote delen van dit gebied levert dit 
karakteristieke coulissen op. We kunnen voor dit deelgebied 
dan ook spreken van een typisch 'coulisselandschap'. In de 
tekening, waarop een gedeelte van het deelgebied te zien is, is 
het bestaande wegenpatroon met de groene coulissen weer
gegeven. Deze elementen zijn structuurbepalend voor dit deel
gebied en vormen het raamwerk. Nieuwe ontwikkelingen zullen 
binnen dit raamwerk een plaats moeten krijgen. Hieraan is in 
een aantal uitgangspunten gekoppeld: 

- Respecteren van de kleinschalige opzet; 
- Het middengebied vrijhouden van nieuwe bebouwing; 
- Eventuele nieuwe bebouwing aan de randen van het gebied 
situeren ter uitbreiding van het aanwezige coulisselandschap, 
daarbij gebruikmakend van bestaande infrastructuur. 

Randvoorwaarden voor eventuele nieuwe 
woonbebouwing: 
- Nieuwe woonbebouwing vormgeven als kleine woonenclaves 
in het (al dan niet nieuw aangelegde) groen; 
- De grootte van de nieuwe woonendaves moet aansluiten bij 
de kleinschalige opzet van het gebied; 
- De hoogte van de nieuwe woonbebouwing mag de hoogte 
van de omringende bosbeplanting niet overstijgen. 

Ingrepen 
Creëren van nieuwe coulissen met bebouwing: 

1. Geconcentreed in het groen; 

_J 

2. Verspreid in het groen; 

_J 

3. Aan weerszijden van de weg in het groen . 

. 
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Deelgebied IV: Schijndelscheen Rooische Heide 
Dit in het oosten gelegen grootschalig landbouwgebied ver
schilt sterk van zijn omgeving. Door de rationele opzet met 
lange, rechte wegen, grote kavels en de geringe beplanting, 
kan dit gebied worden getypeerd als een 'rationeel, grootscha
lig landschap'. In de tekening zijn de wegen, zandpaden en 
belangrijkste waterlopen binnen het gebied weergegeven. Deze 
elementen vormen het raamwerk voor dit gebied, nieuwe ont
wikkelingen zullen hierbinnen een plaats moeten krijgen. Hier
aan is tevens een aantal uitgangspunten gekoppeld: 

- Respecteren van de grote maten en de lange, rechte lijnen; 
- De beplanting beperken en aanpassen aan de functie van de 
wegen zodat een hoofdrichting in het landschap zichtbaar blijft; 
- Openheid van het gebied behouden/versterken door grond
gebonden bedrijven en eventuele nieuwe woningbouw in te 
passen in het rationele patroon, daarbij gebruikmakend van 
bestaande infrastructuur; 
- Eventuele nieuwe woningbouw ontsluiten vanaf de door
gaande weg (N617) die het gebied doorsnijdt. 

Rand"oorwaarden "oor e"entuele nieuwe 
woonbebouwing: 
- Nieuwe woonbebouwing vormgeven als kleine dorpen in een 
rationele opzet, aansluitend bij het aanwezige landschap; 
- Ook binnen de nieuwe gehuchtjes het nastreven van open
heid naar het omringende landschap. 

Ingrepen 
Creëren van nieuwe linten en gehuchten in de vorm van: 

1. Een straatdorp; 

2. Een dorp aan de weg; 

3. Een dorp rondom een verspringing in de weg; 

-
• • 

-

4. Een dorp opgespannen tussen wegen. 

l 
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Deelgebied V: tussengebied Schijndel
Gemonde 
Dit in het noorden gelegen deelgebied wordt gekenmerkt door 
een smalle strokenverkaveling en door de aanwezigheid van de 
vele populieren die vaak als laanbeplanting zijn aangebracht. 
Dit landschap kan worden getypeerd als een 'organisch ge
groeid, kleinschalig landschap' en het heeft over het algemeen 
een vrij hoge grondwaterstand. In de tekening zijn het aanwe-
z ige wegenpatroon, de belangrijkste waterlopen en de 
kavelscheidingen aangegeven die tezamen het raamwerk voor 
dit deelgebied vormen. Eventuele nieuwe ontwikkelingen bin
nen dit gebied zullen hierin een plaats moeten krijgen. Hieraan 
zijn tevens een aantal uitgangspunten gekoppeld: 

- Beter zichtbaar maken van de aanwezige smalle stroken
verkaveling door landschapsbouw en eventueel woningbouw; 
- Eventuele nieuwe bebouwing verspreid door het gebied, ge
bruik makend van de bestaande infrastructwr; 
- Eventuele nieuwe woningbouw situeren, tussen vlakken met 
populierenteelt. 

Randvoorwaarden voor eventuele nieuwe 
woonbebouwing 
- Nieuwe woonbebouwing in stroken om het patroon van de 
smalle strokenverkaveling te handhaven en te accentueren; 
- Hoogte en massa van de nieuwe bebouwing aansluiten op de 
kleinschaligheid van het landschap. 

- -

Ingrepen 
Situeren van verspreide bebouwingsstroken begeleid door po
pulieren: 

1.Aan verharde wegen; 

2. Aan waterlopen; 

8888888 
1 1 
888i888 

3. Aan bestaande bebouwing (oude linten). 
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Beekdallandschap 

C:Oulissenlandschap 

Rationeel, grootschalig 
landschap 
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MODELLEN 
verdichten door het plaatsen van bebouwing 

1. In het lint 
2. aan inprikkers 
3. nabij een T-splitsing 
4. aan een achterstraat 

Creëren van nieuwe coulissen met bebouwing 
1. oec;oncentreed In het groen 
2. verspreid In het groen 
3. aan weerszijden van de weg 

In het groen 

Creëren van nieuwe linten en gehuchten in de vorm van 
1. een straatdorp 
2. een dorp aan de weg 
3. een dorp rondom een versprtnglng In de weg 
4. een dorp opgespannen tussen wegen 
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Situeren van verspreide bebouwingsstroken begeleid door populieren 
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1. aan verharde wegen -~ @ 
2. aan waterlopen ·'--!,(.__: ,., ... 
3. aan bestaande bebouwing (oude "1ten) '-' ~:;:-n CD 





Inleiding 
Twee deelgebieden, waarvoor in het vorige hoofdstuk een raam
werk met randvoorwaarden en uitgangspunten zijn opgesteld, 
zijn uitgewerkt in de vorm van een plankaart met mogelijke, 
toekomstige woningbouwlocaties én ontwerpen van enkele van 
deze locaties. Het betreft het ten zuiden van Boxtel liggende 
deelgebied "de Mortelen" en het tussen Schijnsel en Sint
Oedenrode ingeklemde deelgebied "Schijndelsche en Rooische 
Heide". Deze deelgebieden zijn in het verslag al meerdere ma
len aan de orde gekomen. De opzet en de belangrijkste ken
merken van deze gebieden worden inmiddels als bekend veron
dersteld evenals de in het vorige hoofdstuk beschreven rand
voorwaarden en uitgangspunten voor deze gebieden. In dit 
ontwerpgedeelte wordt dan ook niet nóg eens ingegaan op 
deze verschillende aspecten. 
Bij elk deelgebied wordt gestart met het bepalen van de plek
ken waar eventuele, nieuwe woningbouwlocaties in de toe
komst een plaats kunnen krijgen. Daartoe is eerst geïnventari
seerd wat er binnen het deelgebied al aanwezig is. Daarna zijn 
de zones aangegeven waarbinnen niet gebouwd mag worden 
volgens de verschillende milieuhindernormen. Zo is bepaald welke 
delen binnen het gebied nog 'vrij' zijn. Aan de hand van een 
aantal criteria is vervolgens bepaald op welke plekken toekom
stige woningbouwlocaties gesitueerd kunnen worden. 
Van de op deze plankaart weergegeven locaties wordt vervol
gens een aantal locaties op meerdere schaalniveaus uitgewerkt. 
Zo ontstaat een (voor)beeld over hoe dergelijke nieuwe woon
buurten er uit zouden kunnen komen zien. 

. 
• 



Deelontwerp: "de Mortelen" 
Arjan Bastiaans 

Inventarisatie 
In het raamwerk is aangegeven dat het bestaande wegen
patroon en de aanwezige coulissen de belangrijkste elementen 
vormen bimen dit gebied. Op de eerste tekening is duidelijk te 
zien dat het hart van het gebied hoofdzakelijk bestaat uit bos. 
De huidige bebouwing ligt vooral aan de rand van het gebied en 
is een combinatie van agrarische bebouwing en woonbebouwing. 
Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn en de snelweg 
A2 . 

inventarisatie dee(geb/«I \1e Mortelen' 

Belemmeringen en hinderzones 
De bebouwing, infrastructuur en de bij het raamwerl< gestelde 
uitgangspunten, brengen een aantal belemmeringen met zich 
mee. Op de tweede tekening zijn deze met een overlay op de 
ondergrond geprojecteerd. Een uitgangspunt was dat het 
middengebied vrij moest blijven van bebouwing dus dit valt al 
af als mogelijke bouwlocatie. Dit geldt eveneens voor de ge
deelten van het 'akkercornplex Liempde' en 'de Kampina' die ook 
nog op de tekening zijn aangege-.-en. De aanwezige agrarische 
bebouwing binnen het gebied brengt ook de nodige beperkin
gen met zich mee. In de tekening is voor de stankcirkels met 
een gemiddelde ge.verlet van 300 meter vanaf de rand van de 
bebouwing. Binnen deze gebieden is geen woningbouw toege
staan. Ten slotte is er nog een hinderzone door de spoorlijn en 
de snelweg A2, voor beide is 250 meter vanuit de as genomen. 
De waarden zullen in de werkelijkheid per situatie verschillen, 
om dit per situatie te gaan bekijken en aan te geven gaat voor 
dit moment te ver. Op deze manier wordt wel een aardig beeld 
gecreëerd van de werkwijze en de mogelijkheden binnen dit 
gebied. 

Potentiële locaties 
Een uitgangspunt is dat de locaties gekoppeld moeten zijn aan 
bestaande infrastructuur. Op de derde afbeelding worden ge
deelten van wegen aangegeven met daaraan de open ruimten 

waaraan de nieuwe woningbouwlocaties een plaats kunnen krij
gen. Tevens zijn op die tekening de mogelijke locaties aangege
ven, hierbij is gelet op bestaande kavelgrootte. Het zal niet de 
bedoeling zijn al deze locaties te ontwikkelen, dit zou een te
veel aan woningen opleveren in verband met de draagkracht 
van het landschap en de infrastructuur zou daarbij te veel 
belast worden. In het landelijk gebied zullen buiten de nuts
voorzieningen geen andere voorzieningen aangelegd worden. 
De bewoners zullen gebruik moeten maken van de voorzienin
gen in de omliggende dorpen die via de huidige infrastructuur 
goed bereikbaar zijn. 

De uitwerking 
Er zullen voor dit deelgebied uiteindelijk vier locaties uitgewerl<t 
worden, waarbij er naast verschillen in woningaantallen ook 
verschillen zullen zijn in woningtypes. De ligging en inpassing 
van de woningen zal van het grootste belang zijn. De land
schappelijke structuur mag niet aangetast worden, het is juist 
de bedoeling dat deze wordt uitgebreid. De nieuwe woningen 
in het gebied kunnen daarbij een hulpmiddel zijn en kunnen 
voor financiering zorgen. 
De uitwerking zal op verschillende schaalniveaus gebeuren. 
Allereerst zal er een kleine overzichtstekening gegeven wor
den waarop te zien is om welke locatie het gaat, daarna komt 
een tekening met schaal 1: 10.000 waarop te zien is hoe de 
locatie ligt ten opzichte van haar omgeving. Vervolgens komt er 
een ontwerptekening van de locatie met schaal 1: 2.500 waar
bij locatie 4 nog wordt uitge,,verl<t op een kleiner schaalniveau. 
Tevens zijn er van de locaties kleine maquettes beschikbaar. 





. . 
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1. Wonen In Het Bos 

Tot. oppervlakte: 
Aantal woningen: 
Bos: 
Woningdichtheid: 
Percentage bos: 

5,0 hectare 
22 
3,1 hectare 
4,4 woningen/hectare 
62% 

Op deze locatie staan 20 woningen geheel in het bos aan een 
woonpad. Twee woningen staan aan het begin van het per
ceel, zij vormen een oriëntatiepunt en markeren zo de woon
endave. De woningen hebben een atelier waarin gewerkt kan 
worden, het is niet de bedoeling dat dit drukbezochte bedrijfjes 
worden, daar zijn de aanwezige wegen niet op berekend. Ver
der is er een verschil in woningtypen te onderscheiden, er staan 
zowel vrijstaande woningen, tweekappers als driekappers ge
pland. Alle woningen hebben een eigen tuin en parkeren op 
eigen erf. De groene gordel zorgt voor een besloten karakter 
en een hoog percentage bos. Dit sluit goed aan bij het principe 
van 'nieuwe landgoederen'. De inrichting van de openbare ruimte 
kan sober worden uitgevoerd waarin het percentage verhar
ding minimaal blijft. 

ligging van locatie 1 



schaal 1:10.000 
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Ontwerp voor de locatie 
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2. Wonen In Het Bos & Aan Het 
Water 

Tot. oppervlakte: 
Aantal woningen: 
Bos: 
Woningdichtheid: 
Percentage bos: 

6,3 hectare 
20 
1,9 hectare 
3,2 woningen/hectare 
30% 

Op deze locatie staan twee woonvormen geprojecteerd. Een 
twaalftal op de Koevertsche waterloop gerichte woningen 
(tweekappers) staat in een verspringende rooilijn en heeft een 
open zicht op het landschap. De andere acht woningen staan 
verscholen in het bos waaronder een tweekapper en twee drie
kappers. Door de variatie in plaatsing heeft deze locatie dan 
ook een veel lager percentage bos als locatie 1. De woningen 
hebben alle een eigen tuin en het parkeren gebeurt op eigen 
erf. Ook hier zal de inrichting van de openbare ruimte een sober 
karakter hebben met een smal profiel voor het woonpad en een 
minimaal percentage verharding. 

ligging van locatie 2 
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De locatie en haar directe omgeving 

schaal 1:10.000 
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schaal 1:2,500 
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3. Wonen Aan Een Plaatse 
Tot. oppervlakte: 
Aantal woningen: 
Bos: 
Woningdichtheid: 
Percentage bos: 

5,4 hectare 
17 
2,1 hectare 
3,2 woningen/hectare 
38% 

Bij dit ontwerp is gebruik gemaakt van de principes van het 
Brabantse 'plaatsedorp'. Een driehoekige vorm met daarom
heen een aantal vrijstaande woningen en tweekappers in een 
verspringende rooilijn vormt de basis van het ontwerp. De wo
ningen moeten lijken op de karakteristieke boerderijen van de 
Brabantse zandgronden en hebben rieten daken. Het driehoe
kige plein heeft niet meer de functie als verzamelplaats voor 
het vee, maar moet een openbaar karakter krijgen waar bij
voorbeeld kinderen kunnen spelen. De driehoek is dus net als 
het bos niet uitgeefbaar als privé-terrein. De bestaande weg is 
ook in het ontwerp opgenomen, ook langs deze weg komen 
woningen te staan. Het is een doodlopende weg dus de 
verkeersintensiteit zal minimaal zijn. De woonstraten hebben 
wederom een smal profiel, parkeren gebeurt op eigen erf en de 
verharding in het gehele plan zal minimaal moeten zijn. Ook is er 
een zandpad getekend in de richting van de aanwezige water
loop. 

ligging van /ocalle 3 
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De locatie en haar directe omgeving 
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schaal 1:10.000 
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4. Wonen Op Een Buitenplaats 
Tot. oppervlakte : 
Aantal woningen: 
Bos: 
Woningdichtheid: 
Percentage bos: 

8,6 hectare 
24 
2,3 hectare 
2,8 woningen/hectare 
27% 

Op deze grootste locatie staat een geheel andere woonvorm 
gepland. Op de 'buitenplaats' staat een viertal woonblokken 
met ieder zes luxe appartementen, met daaromheen veel open 
ruimte. De appartementen staan op een vertioging en hebben 
alle aan weerszijde een balkon. De entree van de buitenplaats 
moet een statige aanblik hebben en er kan gedacht worden aan 
een grote stalen poort waarna een mooie laan volgt met aan 
weerszijden bomenrijen. Tussen de wegen is een vijver ge
pland waarop ook de bestaande sloten aangetakt zullen wor
den. Het percentage bos is hier het laagste van alle locaties, 
maar er is een zeer groot oppervlak dat gebruikt wordt voor 
parkaanleg. De wegen zullen een smal profiel hebben en er zal 
om de vijver eenrichtingsverkeer gelden. Parkeren gebeurt in 
parkeertiavens aan de weg. De verharding in het plan zal mini
maal moeten zijn. 

In de bijlage is deze locatie verder uitgewerkt in de vorm van 
twee plattegronden op een kleiner schaalniveau. Op de eerste 
tekening is de gehele locatie afgebeeld op schaal 1:500. Op de 
tweede tekening is een detail daarvan afgebeeld op een schaal 
van 1:100. 

ligging van locatie 4 
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Deelontwerp: "Schijndelsche en Rooische 
Heide" 
Edwin van der Velden 

Inventarisatie 
De Schijndelsche en Rooische Heide wordt in noord-zuidrichting 
doorsneden door de N617, die onder andere Sdlijndel en Sint
Oedenrode met elkaar verbindt. Een groot aantal verharde en 
onverharde wegen takt loodrecnt aan op deze provinciale weg. 
Deze met bomenrijen begeleide wegen en de evenwijdig daar
aan liggende sloten bepalen de hoofdrichting van het gebied. 
Het afwateringskanaal Beeksche Waterloop, dat uitkomt op de 
Dommel, volgt dezelfde oost-westrichting, evenals de 
goederenspoorlijn tussen Boxtel en Veghel aan de noordzijde 
van het gebied. 
Op de industrieterreinen in het noorden en de munitiedepots in 
het oosten na, bevinden zich binnen het gebied geen grote 
concentraties bebouwing. De over het algemeen agrarische, 
verspreid liggende bebouwing is voornamelijk gesitueerd aan 
de verharde, oost-west gerichte wegen. 
De groenstructuur van het gebied wordt gevormd door de laan
beplantingen langs de lange, rechte wegen en door de vele 
afwateringssloten. Een aantal populierenbosjes, boom
kwekerijen, een golfbaan en dergelijke vormen groenincidenten 
binnen het agrarische landschap. 
Verder is aan de noordzijde van het gebied nog een sportpark 
gesitueerd en aan de oostzijde ligt een stortplaats van behoor
lijke omvang, door zijn hoogte een opvallende verschijning bin
nen het vlakke landschap. 

_..,.--- -
Inventarisatie deelgebied 'Schijndelsche en Roolsche helde' 

Belemmeringen en hinderzones 
Bij het zoeken naar geschikte bouwlocaties valt een aantal 
locaties bij voorbaat af doordat ze liggen binnen een hinder
zone. Binnen deze, op milieunormen gebaseerde, hinderzones 
mogen geen woningen worden gebouwd. ZD mogen er volgens 

de normen die betrekking hebben op de toegestane hoeveel
heid verkeerslawaai geen woningen gebouwd worden direct 
aan de N617. Ook in de directe omgeving van de industrie in het 
noorden van het gebied zijn geen nieuwe woningen toege
staan. Verder liggen er stankcirkels om een aantal agrarische 
bedrijven. Deze op de kaart weergegeven hinderzones vormen 
indicaties van de plekken waar geen woningbouw mag plaats
vinden. De zones vormen geen weergave van de officiële ge
gevens volgens de bestemmingsplamen maar zijn gebaseerd 
op ruime marges (straal 200 meter). 
Naast de weergegeven hinderzones bevinden zich nog een 
aantal elementen binnen het gebied waar enigszins rekening 
mee gehouden moet worden. De munitiedepots en de spoorlijn 
zijn momenteel buiten gebruik maar kunnen in de toekomst 
wellicht weer in gebruik genomen worden. De stortplaats wordt 
in de nabije toekomst gesloten en afgedicht waarmee de hui
dige stankoverlast in de directe omgeving sterk zal verminde
ren en woningbouw wellicht mogelijk is. 

Potentiële locaties 
Door de inventarisatiekaart met de hinderzonekaart te combi
neren ontstaat een beeld van de plekken die bij het plannen 
van toekomstige nieuwbouwlocaties buiten beschouwing gela
ten kunnen worden. Het grote gebied dat dan nog overblijft, 
wordt door het toepassen van de randvoorwaarden en uit
gangspunten uit het vorige hoofdstuk enigszins gereduceerd. 
Op de kaart met de potentiële locaties worden dan ook d1_e 
kavels aangegeven die liggen aan de, op de N617 aanslui
tende, oost-west gerichte wegen. De aangegeven kavels zijn 
dus vrij van bebouwing, liggen geheel buiten de hinderzones, 
en hebben geen andere functie dan landbouw. 
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Plankaart "Sdlijndelsche en Rooisc:he Heide" 
Op de plankaart is weergegeven hoe het (op zich al duidelijke) 
raamwerk van de Sdlijndelsche en Rooisdle Heide nog enigs
zins kan worden versterkt. Belangrijk uitgangspunt daarbij is 
dat de openheid binnen het gebied gehandhaafd blijft en dat 
de hoofdrichting (oost-west) binnen het gebied benadrukt 
wordt. Dit laatste is mogelijk door een verschil in beplanting aan 
te brengen (en consequent door te voeren) tussen de wegen 
die de hoofdrichting van het gebied aangeven en de wegen 
loodredlt daarop. Alle voor de hoofdrichting van belang zijnde 
wegen worden dan begeleid door sobere (cultuur1ijke) rijen laan
beplanting. De loodredlt daarop aansluitende wegen vormen, 
met een wat wildere (natuurlijke) begroeiing, een contrast met 
deze wegen en refereren aan de vroegere heide. Ondersdleid 
in verharde en onvemarde wegen zou eventueel ook nog een 
mogelijkheid zijn om de hoofdrichtingen binnen het gebied te 
benadrukken. 
Een ander belangrijk onderdeel van het raamwerk, de Beeksche 
Waterloop, is nauwelijks zichtbaar binnen het gebied. Door het 
aanplanten van lage, waterminnende begroeiing -in tegenstel
ling tot de hogere laanbeplanting langs de wegen- wordt dit 
afwateringskanaal herkenbaar binnen het landschap. Ook het 
aanleggen van een wandel-/fietspad langs deze waterloop zou 
aan die herkenbaarheid kunnen bijdragen. 

Bij het handhaven van de openheid binnen het gebied speelt 
de locatiekeuze voor eventuele nieuwe woningbouw een be
langrijke rol. De op de plankaart afgebeelde locaties vormen 
een keuze uit de kavels die op de kaart met potentiële locaties 
zijn weergegeven. Voor alle duidelijkheid, op de plankaart zijn 
een aantal locaties aangegeven waar woningbouw in de toe
komst een plaats kán krijgen, mocht er behoefte aan zijn. Het 
is dus niet zo dat deze locaties persé (allemaal) bebouwd moe
ten worden om een mooi afgerond plan te krijgen. Het verster
ken van het raamwerk op zich betekent een opwaardering van 
de Schijndelsche en Rooische heide en maakt een betere 
inpassing mogelijk van eventuele, toekomstige nieuwe functies 
binnen het gebied, zoals woningbouw. 
Om de structuur te versterken is het echter wel het verstan
digst om de locaties 'weg voor weg' te ontwikkelen. 

De locaties liggen allemaal ten westen van de N617. Hiervoor is 
gekozen omdat zij hier een versterking van de 
(bebouwings)structuur betekenen; lange, in oost-west richting 
liggende wegen vormen de dragers van de bebouwing binnen 
het gebied. 
Bovendien liggen de meeste potentiële kavels ten oosten van 
de N617 aan onverharde wegen en zou de ontwikkeling ervan 
waarschijnlijk meer (negatieve) gevolgen hebben voor de open
heid van het gebied dan aan de westzijde. Deze aan de west
zijde gelegen locaties liggen met uitzondering van de drie meest 
noordelijk locaties wel aan verharde wegen. Het verharden 
van de weg waaraan deze locaties gekoppeld zijn, draagt bij 

aan het versterken van de structuur en maakt het mogelijk om 
woningbouw te koppelen aan de Beeksche Waterloop en de 
wandel-/fietsverbinding. 
Voor de belangrijkste voorzieningen is men vanuit de nieuwe 
bouwlocaties aangewezen op Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Olland, die van daaruit goed bereikbaar zijn. De ligging nabij de 
N617 zorgt bovendien voor een goede verbinding met 's
Hertogenbosch en Eindhoven. 
Een ander belangrijk aspect bij de keuze van de locaties was 
het houden van voldoende afstand tussen de locaties onder
ling en de bestaande bebouwing om de openheid van het ge
bied te waarborgen. 
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Uitwerking locaties 

"De Bunt" 

totale oppervlakte: 
aantal woningen: 
woningdichtheid: 

4,2 hectare 
89 
21 woningen/hectare 

De Bunt wordt gevormd door het bebouwen van drie kavels, 
die aan de kruising van de Buntweg en een zandpad liggen. De 
Buntweg wordt de (doorgaande) toegangsweg van dit kleine 
dorp. Het zandpad wordt getransformeerd tot een wandel- en 
fietspad als onderdeel van een (toeristische) langzaam 
verkeersverbinding. Dit pad vormt een belangrijk element in de 
vormgeving van het dorp. Evenwijdig aan het pad dat begeleid 
wordt door 'oorspronkelijke' heidebeplanting wordt binnen het 
dorp een groenstrook aangelegd. Deze groenstrook komt uit 
op een open ruimte; een centrale plek binnen het dorp, die 
rondom de kruising van de Buntweg en het wandel-/fietspad 
wordt gecreëerd. vanuit deze open ruimte is, evenals vanuit de 
woonpaden, zicht op het omringende agrarische landschap. 
Door de opzet van het plan is ook vanuit de meeste woningen 
aan de voorzijde of aan de achterzijde direct zicht op het land
schap. De woningen zijn in een eenvoudig patroon over de drie 
kavels verdeeld en worden ontsloten door smalle woonpaden 
die op de Buntweg aantakken. Het smalle profiel van de woon
paden is mogelijk doordat het parkeren op eigen erf plaats
vindt. 
De Buntweg en de fietsverbinding vormen de belangrijkste ele
menten binnen het dorp. Om deze 'assen' te benadrukken is de 
bouwhoogte van de ernaast liggende woningen vastgelegd op 
twee lagen met kap. Ook dienen deze woningen, voornamelijk 
tweekappers, in de rooilijn te worden gebouwd met een kap 
evenwijdig aan de weg respectievelijk aan de fietsverbinding. 
De overige woningen zijn aan minder eisen gebonden. Wel kan 
overwogen worden om kleur- en materiaalgebruik te bepalen 
om een zekere eenheid binnen het gebied te creëren. 
Naast de weg en de fietsverbinding wordt de overgang tussen 
het dorp en het landschap gevormd door bomenrijen/houtwallen 
en diepe achtertuinen. Verder is tussen de bebouwing en de 
Beeksche Waterloop een nattere groenzone gepland die ge
koppeld wordt aan deze loop. 

ligging van "De Dunt" 
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Impressie maquette 



"Het Schoot" 

totale oppervlakte: 
aantal woningen: 
woningdichtheid: 

2,3 hectare 
47 
20 woningen/hectare 

Het Schoot is gepland op een kavel nabij het golfterrein. Om 
deze locatie goed bereikbaar te maken, wordt de wegverharding 
tot aan het Schoot doorgetrokken. 
Een deel van de woningen van het Schoot zijn aan de randen 
van de kavel gesitueerd waardoor een van het landschap afge
schermde, besloten 'binnenruimte' ontstaat. In deze binnen
ruimte is een woonpad gepland voor de ontsluiting van zowel 
de woningen in de binnenruimte als de woningen in de buiten
ste ring. 
Deze buitenste ring woningen bestaat uit tweekappers en vrij
staande woningen met een bouwhoogte van twee woonlagen 
met kap. Deze woningen waarvan de tweekappers door de 
garages zijn geschakeld, worden in de rooilijn gebouwd. Er 
ontstaat een 'muur' rond het binnengebied met meer openheid 
op de hoeken. Aan deze buitenste ring woningen zijn geen 
typische voor- of achtertuinen gekoppeld. Aan de buitenzijde 
hebben deze woningen een balkon en is er ruimte voor een 
terras, vanwaar men uitzicht heeft over het omringende land
schap. De grote tuinen aan de binnenzijde kunnen beschouwd 
worden als een combinatie van een voor- en achtertuin. Wel
licht dat het zinvol is om eisen te stellen aan de hoogte van de 
erfafscheidingen om te voorkomen dat onaantrekkelijke ach
terkanten ontstaan aan het woonpad. 
De kavels in het binnengebied hebben een standaard opzet. 
Aan de hier geplande woningen worden geen (of beperkte) 
eisen gesteld met betrekking tot de situering op de kavel, kap
richting, bouwhoogte en dergelijke. Het kleur- en materiaal
gebruik afstemmen op de buitenste ring woningen kan worden 
overwogen. 

Het parkeren vindt overal plaats op eigen erf waardoor weinig 
verharding aangelegd hoeft te worden. Verder is aan de bui
tenzijde van het Schoot een wandelpad gepland zodat de bui
tenste ring woningen ook aan deze zijde toegankelijk zijn. Het 
wandelpad in het midden van de locatie sluit daar op aan. Een 
enkele bomenrij langs het voetpad vormt de overgang met het 
landschap. 

ligging van '"Het Schoor 
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"Olland heiden 

totale oppervlakte: 1,5 hectare 
aantal woningen: 35 
woningdichtheid : 23 woningen/hectare 

Ollandheide ligt aan een doorgaande weg op ruim een kilometer 
afstand van het dorp Olland. In Ollandheide zijn de meeste 
woningen gesitueerd rondom een centraal gelegen plein dat 
door middel van een inprikker met de doorgaande weg verbon
den is. De overige woningen liggen aan twee woonpaden die op 
het plein uitkomen en aan de doorgaande weg. Het parkeren 
gebeurt overal op eigen erf. 
De belx>uwing van Ollandheide is naar binnen gekeerd. Diepe 
achtertuinen vormen daardoor de overgang naar het agrari
sche landschap. Grote bomen op het plein moeten daarnaast 
zorgen voor het groene karakter zowel binnen als buiten 
Ollandheide. 
De woningen aan de doorgaande weg, die als het ware de 
entree vormen van Ollandheide, dienen in de rooilijn te worden 
gebouwd. De woningen rondom het plein moeten (qua situe
ring) op het plein worden gericht. Verder is een bouwhoogte 
van twee lagen met kap voor deze woningen een vereiste om 
een zekere beslotenheid op het plein te creëren. Aan de ove
rige woningen worden nauwelijks beperkende eisen opgelegd. 
Wel moeten zij voor de achterrooilijn bouwen zodat een vol
doende diepe achtertuin overblijft. Ook hier zou verder over
wogen kunnen worden om kleur- en of materiaalgebruik te be
palen om een zekere eenheid te creëren. 

ligging van "01/andheide' 
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Inleiding 
Dit afsluitende hoofdstuk vormt een terugblik op ons afstudeer
project. Besproken wordt de door ons gehanteerde werkwijze 
om te komen tot gebiedsgerichte ontwerpen. Daarnaast wor
den de ontwerpen voor het deelgebied "De Mortelen" en het 
deelgebied "Schijndelsche en Rooische Heide" kort besproken 
en met elkaar vergeleken. Ook worden de stellingen uit het 
eerste hoofdstuk nog eens onder de loep genomen. Met een 
aantal concluderende opmerkingen worden het hoofdstuk en 
het verslag afgesloten. 

Traject 
Om uiteindelijk te komen tot gebiedsgerichte ontwerpen heb-
ben we tijdens ons afstudeerproject een flink aantal stappen 
doorlopen. In het verslag is daarbij niet alleen aandacht be
steed aan de verschillende onderdelen van het ontwerp
gedeelte. Een belangrijk gedeelte binnen het verslag is inge
ruimd voor een weergave van de literatuurstudie, waarin wordt 
ingegaan op de begrippen 'dorp' en 'landschap'. Wellicht dat 
niet elk aspect, dat hierin aan de orde is gekomen, direkt rele
vant lijkt voor het latere ontwerpgedeelte. Toch zijn deze as
pecten in het verslag opgenomen omdat ze voor ons van be
lang zijn geweest bij de gedachtevorming over dorpen en land
schappen. 
Na deze literatuurstudie hebben we een plangebied afgeba
kend dat we vervolgens geïnventariseerd en geanalyseerd 
hebben. Na een strategie voor het plangebied te hebben be
paald, zijn we een visie voor het gebied gaan opstellen. Voor de 
in de visie naar voren komende deelgebieden of landschaps
typen zijn raamwerken opgesteld en met daaraan gekoppeld 
een aantal modellen voor ontwikkeling van woningbouwlokaties. 
Op basis hiervan zijn een aantal ontwerpen voor verschillende 
lokaties vervaardigd. 
Het traject dat we hebben doorlopen zou dus als volgt kunnen 
worden samengevat: 

inventarisatie 
& 

analyse 

gebiedsgerichte 
benadering uitwerking 

Naar onze mening is dit een logisch traject om te komen tot 
gebiedsgerichte vormen van woningbouw. De verschillende stap
pen voorafgaand aan het uiteindelijke ontwerpgedeelte wegen 
hierbij zwaar. Deze stappen vormen niet slechts een formele 
fase voorafgaand aan de ontwerpfase maar zijn juist in be
langrijke mate bepalend voor het uiteindelijke ontwerp. 
Op deze manier is het ook mogelijk om een zekere onderverde
ling in gebieden/ landschapstypen te krijgen die op een groter 
deel van Brabant van toepassing zijn. 

Een belangrijke kanttekening die hierbij wel moet worden ge
plaatst, is dat deze werkwijze bijna altijd de gemeentegrens 
overschrijdt. Deze werkwijze vraagt dan ook om een grote 
omslag van het huidige ruimtel ijk beleid, een beleid waar het 
toewijzen van het aantal te bouwen woningen op groeikernen 
is gebaseerd en het ontwikkelen van woningbouwlokaties wordt 
gezien als de taak van een afzonder1ijke kern of gemeente. Dit 
in tegenstelling tot deze gebiedsgerichte benadering waarin 
niet de kernen maar het omringende landschap het uitgangs
punt vormt voor verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor wo
ningbouw. 
Een tweede kanttekening bij deze werkwijze is dat het doorlo
pen van het traject erg tijdrovend is. Het opstellen van een 
ontwikkelingsplan voor een dergelijke landelijke lokatie zal op 
deze wijze meer tijd (en dus geld) kosten dan het opstellen van 
een uitbreidingsplan voor een bestaande kern. 

Ontwerpen 
Voor het deelgebied "De Mortelen" en het deelgebied 
"Schijndelsche en Rooische Heide" hebben we, na het opstellen 
van een raamwerk en een aantal modellen voor ontwikkeling 
van woningbouwlokaties, een aantal voorbeeldplannen ont
wikkeld. Deze voorbeeldplannen geven een indicatief beeld hoe 
dergelijke lokaties kunnen worden vormgegeven. Evenals de 
deelgebieden zelf, verschillen ook de ontwerpen voor beide 
gebieden enorm. In een bepaalde mate zal dit samenhangen 
met de verschillen in ontwerpideeën tussen ons. Voor het over
grote deel hangen deze verschillen, naar onze mening, echter 
samen met de verschillen tussen de gebieden en de daarbij 
opgestelde raamwerken en randvoorwaarden. 

Ieder gebied beschikt over specifieke kwaliteiten waarvan bij 
het ontwerp gebruik kan worden gemaakt. àJ wordt de Mor
telen gekarakteriseerd door het kleinschalige karakter en de 
afwisseling tussen besloten en meer open plekken. Bij het ont
werp is op de kleinschaligheid van het gebied aangesloten door 
de lokaties te baseren op bestaande kavels. Aangezien een 
deel van de woningen ook nog omgeven wordt door bos blijft 
het aantal woningen per lokatie laag. Het genoemde bos draagt 
tevens bij aan de afwisseling tussen openheid en geslotenheid 
binnen het gebied. 
Bij de Schijndelsche en Rooische Heide wordt de karakteristiek 
van het gebied gevormd door de grootschalige, rationele struc
tuur van wegen, waterlopen en kavels. Verder heeft het ge
bied een erg open karakter door de geringe hoeveelheid be
planting en doordat de bebouwing slechts tot een klein aantal 
wegen beperkt is. In de ontwerpen zien we deze aspecten 
terug in de ligging van de lokaties en de grootte ervan. De 
rationele opzet van de ontworpen woningbouwlokaties sluit aan 
bij het omliggende landschap. 



Uit de uitwerkingen van de twee deelgebieden blijkt dan ook 
duidelijk dat het opnamevermogen met betrekking tot woning
bouw per landschapstype sterk verschilt. Waar in de Mortelen 
maXimaal plaats is voor zo'n 25 woningen per lokatie, lijkt dit op 
de Schijndelsche en Rooische Heide eerder een absoluut mini
mum aantal te zijn. Verder is ook gebleken dat het ene 
landschapstype meer aanknopingspunten geeft voor bij een 
ontwerp dan een ander type landschap. Dit is ook enigszins af 
te lezen in de variatie in woonmilieus bij de verschillend ontwer
pen. 

Stellingen 
In hoofdstuk 1 hebben we de opgave, die we onszelf gesteld 
hebben, geconcretiseerd door deze in een aantal stellingen te 
vertalen. Op basis van het onderzoek dat we hebben gedaan 
en de ontwerpen die we vervolgens hebben vervaardigd, wordt 
in dit hoofdstuk de geldigheid van de stellingen besproken. De 
stellingen luidden: 

1. Het moet mogelijk zijn om met woningbouw de kwaliteit 
van het landschap te behouden en/of te verbeteren; 

2. Bouwen in het landelijk gebied kan zelfs bijdragen aan 
het in stand houden of versterken van kwetsbare land
schappen; 

3. Bouwen in het landelijk gebied hoeft niet te lelden tot 
het verlies van openheid, contrast en variatie binnen 
het landschap (iets wat vaak wordt verondersteld); 

4 . Gespreide woningbouw op het platteland kan voldoen 
aan de behoefte aan differentiatie in woonmilieus. 

Naar onze mening is het wel degelijk mogelijk om woningen in 
het landelijk gebied toe te voegen zonder dat dat ten koste 
gaat van de kwaliteit van het landschap. Zoals echter ook in de 
visie al naar voren is gekomen, is dit wel afhankelijk van het 
landschapstype. 2D zal woningbouw op de 'bolle akkers' een 
aantasting van het landschap betekenen. Daarentegen is het 
bijvoorbeeld in de Mortelen wel goed mogelijk om woningen te 
bouwen zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
het coulisselandschap. Woningbouw zou daar zelfs een bijdrage 
kunnen leveren aan het vergroten van een gewaardeerd 
landschapstype. 
In hoeverre woningbouw ook daadwerkelijk kan bijdragen aan 
het in stand houden van kwetsbare landschappen is echter de 
vraag. Wellicht dat in gebieden, waar de karakteristiek van het 
gebied wordt bepaald door de kavelgrenzen, zoals in het tussen
gebied Schijndel - Gemonde, woningbouw enige betekenis kan 
hebben. Het eventueel samenvoegen van de smalle kavels in 
dit gebied om een moderne bedrijfsvoering mogelijk te maken, 
zal de karakteristiek van dit gebied veranderen. De in hoofd
stuk 7 weergegeven modellen voor ontwikkeling van 
woningbouwlokaties tonen aan hoe de karakteristiek van het 
gebied (gedeeltelijk) kan worden behouden. 

Naast woningbouw lijkt in dergelijke gebieden dan ook vooral 
een belangrijke rol weggelegd voor landschapsbeheer. 
Verder hoeft bouwen in het landelijk gebied naar onze mening 
niet te leiden tot verlies van openheid, contrast en variatie. Bij 
het ontwikkelen van plannen voor woningbouwlokaties in het 
landelijk gebied moet dan echter wel voldoende aandacht wor
den besteed aan de omvang, situering en een zorgvuldige 
inpassing van dergelijke lokaties. Tot slot geloven wij dat ge
spreide woningbouw in het landelijk gebied bijdraagt aan een 
grotere differentiatie in woonmilieus. Ondanks het ontbreken 
van de gemakken van een dorp zal er toch zeker ook een flink 
aantal mensen zijn die het wonen op het platteland en de daar
bij horende eigenschappen als rust en ruimte ambiëren. 

Samenvattend/ concluderend 
De door ons gehanteerde werkwijze -waarbij voor elk te onder
scheiden deelgebied een raamwerk wordt opgesteld met daar
aan gekoppeld modellen voor ontwikkeling van eventuele 
woningbouwlokaties- levert naar onze mening een meerwaarde 
bij de ontwikkeling van landelijke gebieden. Door het aanbren
gen van een raamwerk in een gebied of door het bestaande 
raamwerk te versterken, zijn mogelijke, toekomstige ontwikke
lingen zoals wellicht woningbouw, beter in het betreffende ge
bied in te passen. Bij een dergelijke gebiedsgerichte benade
ring lijkt een belangrijke taak weggelegd voor het provinciale 
bestuur en voor intergemeentelijke samenwerking. Dit omdat 
een dergelijke benadering het gemeentelijke schaalniveau in 
de meeste gevallen overstijgt. Een onderverdeling van een 
bepaalde regio in verschillende landschapstypen zal namelijk 
zelden overeenstemmen met de grenzen tussen de verschil
lende gemeenten. Bij een gebiedsgerichte benadering worden 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw dan ook niet 
gebaseerd op de gemeentegrenzen of de binnen een gemeente 
liggende kernen, maar op landschapseenheden. 

Het mag duidelijk zijn dat volgens ons een deel van de 
woningbouwopgave een plaats kan krijgen binnen het landelijk 
gebied. Dit als alternatief voor het almaar aanplakken van 
nieuwe woonbuurtjes aan bestaande dorpskernen. De filosofie 
achter het concentratiebeleid dat zo het contrast tussen ste
delijke gebieden en het omringende platteland behouden blijft 
of zelfs versterkt wordt, blijkt in werkelijkheid immers toch an
ders uit te pakken. Door de vergelijkbare uitbreidingsbuurtjes 
die aan elk dorp worden vastgeplakt, krijgen de verschillende 
dorpen met het hen omringende platteland een steeds éénvor
mig karakter. ZJ:Jals gezegd vormt woningbouw in het landelijk 
gebied wlgens ons niet persé een bedreiging maar kan het 
juist een bijdrage leveren aan het versterken van het contrast 
tussen verschillende gebieden. Bijkomend voordeel is dat be
staande dorpen hierdoor hun 'dorpse' karakter kunnen behou
den (of eventueel herstellen) en dat er nieuwe gedifferen
tieerde woonmilieus ontstaan. 
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