
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een dorp in Brabant : onderzoek naar de betekenis en kwaliteiten van een dorp

Tabor, Esther J.G.

Award date:
2002

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a01cd94f-dd7a-4f63-b860-355f6384f147


I 

BANT 



VOORWOORD Voor u ligt mijn afstudeer
verslag : 'Lieshout, een dorp in Brabant'. Dit 
verslag is het eindproduct van mijn zoektocht 
naar én de ontwikkeling van een visie op het dorp 
Lieshout . Welke Stedebouwkundige betekenis 
en kwaliteiten heeft een dorp in Brabant nog? En 
op welke wijze kun je dit ruimtelijk hanteerbaar 
maken? Dit afstudeerverslag is opgedeeld in 
twee delen . Het eerste deel bestaat uit 
een literatuuronderzoek en de achtergrond en 
ontwikkeling van dorpen, over Lieshout in het 
bijzonder. Het tweede deel beschrijft de richting 
die Lieshout op dient te gaan, de ideologie, 
de visie en het kader welke de spelregels 
vormen voor toekomstige beleid en plannen. 
Tot slot wordt een belangrijke ingreep voor 
Lieshout binnen de gestelde kaders uitgewerkt 
en besproken. 
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Na ruim een jaar zweet en tranen zit het 
er dan eindelijk op. Met dank aan mijn 
afstudeercommissie kan ik met een goed gevoel 
terug kijken op een soms moeizaam dan weer 
bevredigend afstudeerproces. Mijn dank gaat 
ook uit naar de gemeente Lieshout , in bijzonder 
Joan van Wetten, voor het verstrekken van 
informatie en kaartmateriaal. Verder dank ik 
Mady Verkooien van de Gemeente Oirschot , het 
streekarchief te Deurne, Hans de Kuiper van het 
PON, Henny Bevers van de Heemkundekring 
te Lieshout en de Rabobank Laarbeek voor de 
luchtfoto. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken 
voor hun onvoorwaardelijke steun in "allerlei 
vorm", mijn broer en zijn vriend in voor de 
ontspannende etentjes, mijn huisgenootjes, 
vrienden en vriendinnen voor hun luisterende 
oor, mentale steun én inspiratie. 
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SAMENVATTING 

Gevoelsmatig zijn dorpen anders dan steden. 
Maar wat maakt ze anders? De omvang, het 
aantal inwoners, de bebouwingsdichtheid of 
de omvang van het voorzieningenniveau? De 
plannen voor een dorp worden vaak vanuit een 
economisch, demografisch of landschappelijk 
oogpunt ontwikkeld, terwijl het maatschappelijke 
leven juist datgene is waar veranderingen 
direct invloed op hebben. Het dorp en het 
landschap hebben door de eeuwen heen grote 
veranderingen meegemaakt. Van een agrarische 
werkgemeenschap, aangewezen op elkaar en 
het landschap, heeft het dorp zich ontwikkeld 
tot een forensistische samenleving, waar de 
woonfunctie meer en meer domineert. Ook 
het landschap rondom het dorp heeft door de 
ruilverkaveling, de moderne landbouwtechnieken 
en de ontwikkeling van infrastructuur en 
uitbreidingswijken een ander gezicht gekregen. 
De verschillen tussen dorpen en de typen 
cultuurlandschappen in Nederland zijn 
afgenomen in ruimtelijke, ecologische, maar 
ook in maatschappelijke zin. Wil het dorp 
een kwalitatieve hoogwaardige plek krijgen 
binnen een ruimtelijke diversiteit, dan dienen 
de kwaliteiten van het dorpse leven behouden 
te blijven. De vraag is op welke manier de 
stedebouwkundige opgave van dorpen ingevuld 
kan worden, zodat het dorp haar unieke betekenis 
en kwaliteiten behoudUherovert en bijdraagt aan 
een ruimtelijke en maatschappelijke diversiteit. 
Als concreet voorbeeld is het dorp Lieshout in 
Noord-Brabant genomen. 
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Visie Vanuit de geschiedenis en de ontwikkeling 
van een dorp als sociaal-maatschappelijk 
gegeven blijkt nog steeds de behoefte aan sociale 
hechting met de gemeenschap en de plek. 
Deze hechting bestaat uit twee componenten, 
namelijk de sociale binding (onderdeel zijn 
van een herkenbare gemeenschap) en de 
fysieke herkenbaarheid van het dorp en haar 
omgeving. Waar de stad de berekende, zakelijke 
samenleving voorstelt, waar 
verantwoordelijkheden worden afgekocht, daar 
wordt het dorp nog steeds beschouwd als 
een gemeenschap met een grote mate van 
saamhorigheid. De v1s1e in het 
afstudeeronderzoek gaat niet uit van een dorp 
als statisch gegeven, maar van een dorp 
als vitaal, functioneel netwerk op basis van 
een vrijwillig gekozen gemeenschappelijkheid. 
Het dorp zou een leefstijl moeten bieden, 
waarin de gemeenschappelijkheid en het grote 
zelforganiserende vermogen van een dorp de 
grondslagen van zijn . Hierbij is ook het landschap 
een belangrijk onderdeel voor de sociale hechting 
en de kwaliteiten van het dorp. Doordat het 
landschap geen productieruimte meer is voor 
het dorp, is de functional iteit en de directe 
relatie tussen deze twee afgenomen. De huidige 
afname van de landbouw maakt het mogelijk dat 
andere beheerders, andere activiteiten en dus 
andere functies de landelijke gebieden kunnen 
gaan overnemen. Hier liggen de mogelijkheden 
om de relatie tussen dorp en landschap weer te 
versterken. 

Conceptuele principes Wanneer de visie 
vertaald wordt naar een hanteerbaar 



structuurplan voor I shout dan gelden vier 
conceptuele principes.d-=te e . ste principe gaat 
over de randen: de ruimtelijke be renzingen van 
het dorp. Hierbij is de/ estrand een verweving 
van dorp en landsch . Het tweede p incipe is de 
versterking van het titart van Lieshout: de centraal 
gelegen open rui ; te, e Heuve , met haar 
achterruimtes. Hoe groter de functiemenging en 
intensiviteit van dit g bied hoe sterker de sociale 
hechting zal zijn. Het erde principe behandelt de 
verdichting van de linten ( ,e aîtv lswegen vanuit 
de Heuvel) en de afwikkeling va bedrijvigheid . 
Bedrijvigheid in het dorp móet moge 'jk blijven om 
de functionaliteit van het /rp de ver terken. Het 
typerende spontane on staal'l a edrijvigheid 
in dorpen dient ec ter wel gecontroleerd te 
gebeuren om logistieke- en parkeerproblemen 
te voorkomen. De itgave van diepe kavels aan 
de linten en de versoe , eling van de regelgeving 
in het dorp is een ~ e , ., o.edi gsbodem voor 
startende onderneme ,e lotte het laatste 
principe: de ruimtelij!<~ ve · -In ieshout zijn 
de groene ruimtes acht'e. · linte , de laatste 
restjes landschap in de ern Deze uimtes zijn 
gevormd door de u·tdijende t\ebouwing. In het 
westelijke land clïap zal de bebouwing zich 
echter naar het landschap voegen in de vorm 
van geclusterde b bouwing. Op deze manier 
wordt de uitbreiding een onderdeel van het 
landschap, ~onder e best e structuren te 
vernietigen. Het landschap >1ormt hier dus een > , 

inverse van het dorP'} " 
.{) 

Kader Vanuit de visie is e op te stellen 
waarbinnen de voorwaarden, de eisen, maar ook 
de mogelijkhe en voor het toekomstige beleid 
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beschreven worden. Zeer belangrijk hierin is het 
herstellen van de ruimtelijke diversiteit en dus de 
herkenbaarheid van het landschap. Ontwikkeling 
van het beekdal ten oosten van het dorp als ook 
het herstellen van de nattere gebieden in het 
westen zijn belangrijke onderdelen. Ook dienen 
regels en mogelijkheden opgesteld te worden 
over het gemeenschappelijke grondbeheer en 
de verantwoordelijkheden van de bewoner 
binnen elk type woonmilieu. Het overdragen van 
verantwoordelijkheden vanuit de gemeente op 
de bewoners is belangrijk voor het ontwikkelen 
van de gewenste leefstijl. 

Tot slot Lieshout kan haar kwaliteiten 
ontwikkelen en weer een plaats krijgen in de 
ruimtelijke, maar ook maatschappelijke diversiteit 
van plekken. Er is echter een omslag gevraagd 
in denkwijze van ontwerpen en ontwikkelen. 
Geen plaatselijke invulling van gebieden meer, 
maar het ontwikkelen van gebieden aan de 
hand van een overkoepelende visie, waarbinnen 
elk gebied zijn functie in het geheel heeft. 
Zelforganisatie, gemeenschappelijkheid, het 
landschap en de herkenbaarheid van de dorp 
zijn grondslagen van het 'nieuwe' denken. Vanuit 
deze kwaliteiten dient de toekomstige visie te 
worden uitgezet. Het dorp biedt woon-, werk-, en 
leefruimte voor een specifieke doelgroep, voor 
een specifieke leefstijl. Maar de segregatie die 
ontstaat is niet op basis van inkomen, leeftijd of 
culturele achtergrond . Het is een onderscheid op 
basis van die leefstijl, waarbinnen een diversiteit 
(een gradatie) aan woonmilieus mogelijk blijft. 
Een dorp is meer dan een idyllisch plaatje alleen 
en dient daarom ook zo behandeld te worden. 
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1860 1900 

bebouwd oppervlak: 5.585 ha bebouwd oppervlak: 11. 718 ha 

1960 2000 

bebouwd oppervlak: 30.930 ha bebouwd oppervlak: 60.013 ha 

BRON : 'Ontwerpen aan Brabant 2050', 2000 Den Bosch , Provincie Noord-Brabant 

Ontwikkeling van het bebouwde oppervlak in Brabant vanaf 1860 tot 2050 



Brabant 

BRABANT De achtergrond waartegen dit 
afstudeeronderzoek zich afspeelt. "Noord
Brabant in zijn huidige gedaante is in 
belangrijke mate een product van de laatste 
halve eeuw" 
(Dirk Sijmons, '= Landschap', 1998 Amsterdam) 

Na de tweede wereldoorlog stond de 
wederopbouw van Noord-Brabant in het teken 
van de industrialisatie. Hoewel de industriële 
sector al sinds 1914 de grootste werkgever was, 
werd na de tweede wereldoorlog pas duidelijk 
dat de grote afname van werkgelegenheid in de 
agrarische sector, als gevolg van o.a. 
mechanisatie en schaalvergroting, opgevangen 
moest worden. Wilde Brabant bijblijven in de 
economische groei van het land en arbeids
plaatsen bieden aan de steeds sneller groeiende 
bevolking 1 dan moest de industrialisatie met 

• •t?J • .. •· ·•-·.- -·· 

---.-....-----= i · . . , --...1t-- -";Y 1 
J 
) 
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beide handen worden aangegrepen. De provincie 
Brabant had al ver voor 1947 geïnvesteerd in 
tram- en spoorlijnen, wegen, kanalen, bruggen, 
telefoonlijnen, onderwijs e.d .. Deze investeringen 
zorgden voor een goede bodem voor 
de opkomst en ontwikkeling van de industrie. 
Tegelijk met de voordelen die de industrie 
bracht zoals economische groei, welvaart, 
arbeidsplaatsen, nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe producten, werd deze "nieuwe' tijd" ook 
als bedreigend gezien. De Rooms-Katholieke 
kerk, die in het zuiden des lands grote invloed 
had op de bevolking en het bestuur, beschouwde 
het socialisme wat in de grote steden ontstond 
als dé oorzaak van de onttroning van de 
kerkelijke macht. En de kerk vreesde dat door 
de groeiende werkgelegenheid bij deze steden 
de vele gelovigen van het platteland naar de 

• · •· · .;l· : /'{.-'i~:; .. 1=-· --- · · 

" .. ,. 
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Linksboven: voorbeeld van concentratie in kernenpatroon 
Linksonder: voorbeeld van deconcentratie in kernenpatroon 
Rechtsboven: voorbeeld van gebundelde deconcentratie 

BRON: Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, 1967 

'De groei van de Brabantse bevolking ging in 40 jaar van 
560.000 (1900) naar 1.052.000 (1940) . Deze snelle en over
rompelende groei werd door vertaald naar een prognose van 
de te creëren arbeidsplaatsen: tot 1970 van een kleine kwart 
miljoen. Dit vroeg om een enorme investering in de werkgele
genheid. 



Brabant 

stad zouden trekken. Dit standpunt speelde 
door de grote invloed van de kerk mee in 
het 'Welvaartsplan' dat de provincie Brabant 
in 194 7 present-eerde. Het plan bestond uit 
drie peilers die voor Brabant typerend waren: 
bedrijfsleven, kerk en staat en liet een gematigde 
deconcentratie van bevolking en 
werkgelegenheid zien. Het "Welvaartsplan" had 
een ideologische kern, namelijk: het behouden 
en beschermen van de Brabantse hechte 
gemeenschappen. De ontworteling van de 
Brabander, door zijn trek naar de steden, 
zou funest zijn voor deze gemeenschappen 
en de gewaardeerde Brabantse samenleving. 
De toenmalige commissaris van de koningin 
De Quay verwoordde het als volgt: "Zo min 

PROVINCIE NOORDBRABANT 

b* ~ - . 
r'.., ~ 
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mogelijk bewegelijkheid van de bevolking : een 
zo geleidelijk mogelijke overgang van het ene 
beroep in het andere en van de ene woonplaats 
naar de andere. Met andere woorden, men late 
de mensen zo veel mogelijk in hun eigen sociale 
en plaatselijke milieu". De kaart {hieronder) 
uitgegeven in een brochure van 1947-1949 
geeft dit sociaal- religieuze uitgangspunt van het 
plan goed weer. Rondom elk toegewezen en 
toekomstige industrieel centrum was een radius 
getrokken van 6 kilometer. Dit werd gezien als de 
maximale afstand die een werknemer van zijn 
woning naar zijn werkplek zou kunnen afleggen 
(fietsend of lopend). De centra waren zo gekozen 
dat geen enkele Brabander gedwongen zou zijn 
te verhuizen. De Brabander was beter af in de 

✓._, .,.- - ..... , ~ ---~ .,,,,. -'-
_,._,.4'.1..,-Z,,~ _ ) ' - ' . ....... ., 

:k } ' \ 

SCHAAL 1 :500.000 
. ~ :.:__ ,,, 

Uit: Praeadviezen. Ter concretisering va n. ttm 
Welvaartspla n voor de provincie Noord•Brabanl 

BRON: Preadviezen , brochures 1947-1949 in het kader van het 'Welvaarstplan , 1947', Provincie Noord-Brabant 
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hechte, sociaal verbonden dorpse samenleving 
dan in de "ongeordende en individualistische" 
stad. Het Welvaartsplan bood ook kleine kernen 
de mogelijkheid om industriëen en bedrijven
terreinen te ontwikkelen. Natuurlijk kwam met 
deze groei van werkgelegenheid in de kernen 
ook de vraag naar meer woningen voor de 
arbeiders. Een groeiende bevolking bood weer 
een goede afzetmarkt voor meer voorzieningen 
en bedrijven. En zo ontstond dus weer meer 
vraag naar woningen. 

De 'sterrennevel' zoals Brabant in de literatuur 
ook wel eens wordt genoemd, duidt op de 
versnippering en verspreiding van bebouwing 
die zichtbaar is op luchtfoto's en satellietkaarten 
waar dat in andere provincies veel meer 
is gegroepeerd en geconcentreerd rondom 
de steden. In de jaren '60 en '70 was het 
de suburbanisatie die de enorme groei aan 
woningbouw en bedrijventerreinen in Brabant 
voortzette. De provincie zag in dat deze 
suburbanisatie in goede banen moest worden 
geleid en richtte het beleid in op een 
hiërarchische verdeling van (groei)kernen. Maar 

de aanhoudende suburbanisatie en de enorme 
economische groei (wat weer meer bedrijven en 
mensen aantrok) overrompelde het Brabantse 
land en er ontsproten in een razend tempo 
grote bedrijventerreinen en grootschalige 
nieuwbouwprojecten uit de grond. De 
aantrekkelijkheid van Brabant zat in de goede 
bereikbaarheid en infrastructurele ligging tussen 
de Randstad en het achterland (Europa), de 
verspreide ruimtelijke groeimogelijkheden ten 
opzichte van het concentratiebeleid in het 
westen én doordat de zandgronden van 
Brabant een uitermate geschikte ondergrond 
was voor bebouwing . Ook de landbouw kon 
hierdoor sneller en adequater reageren op de 
marktveranderingen dan de collega's op de 
veen- en kleigronden. Met name de intensieve 
veehouderijen kwamen in deze periode tot een 
explosieve groei. Deze ontwikkelingen hebben 
grote gevolgen gehad voor de inrichting en het 
aanzien van het Brabantse landschap, niet te 
vergeten de verontreiniging van grond en water 
door de snelle schaalvergroting en de nieuwe 
moderniseringstechnieken. Het fijnmazige 
wegennet van Brabant, ontstaan door de 
behoefte aan minimale woon-werk afstanden 
naar aangewezen centra, heeft niet alleen 
gezorgd voor een versnippering van het 
landschap en verstoring van natuurlijke 
processen, maar zorgde ook voor een 
aanhoudende verspreiding van bedrijven- en 
industrieterreinen langs deze infrastructuur. 
Hoewel het beleid erop gericht was de hechte, 
sociaal verbonden dorpse samenleving juist 
te willen beschermen, is het uiteindelijk tegen 
zichzelf gekeerd en heeft geleid tot een massale 
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verstedelijking van het Brabantse platteland. 
Dit Brabantse land is al lang niet meer van 
de Brabantse boer alleen. Natuur en 
milieuontwikkeling spelen meer en meer een 
belangrijke rol. Ook de noodzakelijke aanleg 
van bedrijven- en industrieterreinen voor een 
economische groei en de hiermee gepaard 
gaande druk op de infrastructuur leggen allemaal 
hun claim op de ruimte in Brabant. Hierbij 
moet er nog ruimte worden vrijgemaakt voor de 
groeiende bevolking dat het CBS(2002) in 20402 

voor heel Nederland op een maximum van een 
ruime 18 miljoen mensen schat. 
De cijfers uit het ontwerpstreekplan van de 
provincie Noord-Brabant geeft de complexiteit 
van het ruimtevraagstuk goed weer. Het 
streekplan gaat uit van de verwachting dat de 
komende 20 jaar 160.000 woningen bovenop 
het huidige bestand van 950.000 in Brabant 
gebouwd moeten worden. Een gemiddelde 
dichtheid van 15 tot 20 woningen per hectare 
levert een ruimtebeslag op van circa 8.000 tot 
10.000 hectare aan woningbouw. De behoefte 
aan bedrijventerreinen wordt geraamd op ruim 
7.000 hectare en daarnaast neemt de ruimte 
voor water toe, zowel bij rivieren als beken. Circa 
20.000 hectare is de komende 20 jaar nodig 
als overstromingsgebied. De oplossingen voor 
dit complexe vraagstuk liggen onder andere in 
het meervoudig ruimtegebruik, het combineren 
van functies om zo schaalvergroting, nieuwe 
ontwikkelingen en uitbreidingen mogelijk te 
maken. Afwegingen moeten worden gemaakt 
welke ruimte waar het meest geschikt voor is, 
wat dit betekent voor de nabije en verre toekomst 

en wat de uit te stippelen visie moet zijn. 
Voor steden geldt onder andere dat er in hogere 
dichtheden zal moeten worden gebouwd. Het 
omliggende landelijke gebied zal voorzichtig 
en met een visie moeten worden beheerd. 
Uitbreidingswijk na uitbreidingswijk is niet meer 
een reële optie en de ruimte van het buitengebied 
is niet de (speel)tuin van de stad . De buiten
ruimte is een gebied waar een complex beheer 
van activiteiten en functies plaatsvindt. Ook 
aan kleinere kernen moeten eisen worden 
gesteld . De kern dient zich te richten op 
bebouwingsmogelijkheden in de kern; op 
inpassing van bebouwing in het landschap 
i.p.v. bebouwing ontwikkelen ten kosten van 
de landelijke ruimte. De complexe problemen 
van het ruimtevraagstuk vragen om creatieve 
oplossingen en samenwerkingsverbanden 
tussen de diverse partijen. 
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DORPEN Wat is de aanleiding, het 
onderzoek en het doel? 

Dorp (het~) 
Plaats kleiner dan een stad en groter dan een 
gehucht 
(Van Dale, 2002) 

Hoewel een zeer bescheiden definitie van een 
dorp, geeft het echter wel aan dat er een ruimte
lijk verschil is tussen een plaats die je stad kunt 
noemen en een plaats die te omschrijven is als 
dorp. Dit ru imtelijke verschil valt uiteen te zetten 
in een aantal criteria waarmee een specifiekere 
definitie gegeven kan worden, zoals de omvang 
van de plaats, de afmetingen, de bebouwings
dichtheid , de verspreiding van de bebouwing en 
het aantal inwoners. Gevoelsmatig kun je echter 
al een onderscheid maken en ook zal niemand 
betwisten dat er 50 jaar geleden wel degelijk 
grote verschillen waren tussen een dorp en een 
stad. De lage dichtheden, de kleine aantallen, 
de relatie met het landschap, de cultuurhistorie, 
alleen hierin verschilde een stedebouwkundige 
opgave al met die van een stad. Ook zal 
niemand betwisten dat 50 jaar geleden het 
sociaal-maatschappelijke leven in een dorp er 
anders uit zag dan in de stad. Een andere relatie 
met het landschap, de verhoudingen tussen privé 
en publiek, de (noodzakelijke) hechte sociale 
binding met elkaar en de woonplek, de omgang 
met geld en goederen, kortom alles wat een 
cultuur bepaalt, was in een dorp anders dan 

in een stad. Maar de stedebouw, hoewel óók 
betrekking hebbend op het dorp en het land
schap 1, betrok het dorp en landschap alleen 
vanuit een stedelijk perspectief. Het landelijke 
gebied werd benaderd vanuit de belangen 
van de stad en de uitbreidingen van dorpen 
werden vanuit hetzelfde principe vormgegeven 
als de stedelijke woonmilieus. Rondom de 
dorpskern werden en worden nog steeds stenige 
woonwijken gesitueerd , volgens het (stedelijke) 
concentrische principe, met woningen op steeds 
kleiner wordende kavels (om hogere dicht
heden en dus hogere winsten te behalen) in een 
weinig groene aankleding. Waar voorheen de 
kleinschalige woningbouw zich voegde naar het 
landschap werd nu, door de snelle ontwikkeling 
en noodzakelijke groei van de provincie Brabant, 
een 'stedelijke deken' over dit landschap heen 
getrokken. Het platteland werd ingelijfd als stede
lijke ruimte en dit heeft het aanzien van dorpen 
en de inrichting van het landschap drastisch 
verandert. Vanuit de cultuurhistorie zijn er in 
Nederland diverse typen cultuurlandschappen 
te onderscheiden: terpenlandschap, esdorpen
landschap, kampenlandschap/ hoevelandschap, 
slagenlandschap, zeekleilandschap, rivierklei
landschap, veenkoloniale landschap, heuvel
landschap2. Door ruilverkaveling , infrastructuur, 
industriegebieden en nieuwbouw zijn de neder
zettingen en structuren zo veranderd dat op het 
eerste gezicht moeilijk te zien is wat het oor
spronkelijke dorpslandschap was. Dit komt in 
de eerste plaats omdat het landelijke gebied 

'Hoewel de stedebouwkundige discipline en de reikwijdte van het begrip een variërende invulling heeft gehad, was het al vanaf begin 
1900 geaccepteerd dat stedebouw niet alleen betrekking had op de stad , maar alle nederzettingen en het landschap. A.Korevaar 
e.a.'Bouwkundige encyclopedie', Amsterdam-Brussel 1954 
2Zie bijlage 1 
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vanuit de behoefte van de economische 
ontwikkeling werd benaderd : infrastructuur werd 
aangelegd dwars door natuur- en cultuur
historisch waardevolle gebieden, waarbij tevens 
een versnippering van de ruimte ontstond; 
tegelijk veranderde, door de ruilverkaveling 
én de mechanisatie en moderniserings
technieken in de landbouw, de landschappelijke 
structuren (o.a. nattere gronden waren nu 
ook makkelijk geschikt voor diverse soorten 
akkerbouw) zodanig dat de verschillen tussen de 

typen landschappen vervaagden . In de tweede 
plaats is het een gevolg van de "stedelijke 
deken" die over Brabant werd getrokken. Door de 
uniforme (stedelijke) ontwerpmethodes die op de 
dorpsuitbreidingen werden toegepast, ontstond 
een vervlakking tussen de verschillende dorpen 
en zelfs tussen de stad en het dorp. De unieke 
ruimtelijke betekenis die een dorp binnen de 
stedebouw had, is aan het vervagen en tegelijk 
hiermee de herkenbaarheid en de identiteit van 
de verschillende dorpslandschappen. 

Luchtfoto Lieshout 2001 
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Is het nog mogelijk om het dorp als uniek 
stedebouwkundig gegeven te beschouwen? 
Zo ja, op welke wijze dit kan gebeuren en 
aan welke voorwaarden dit moet voldoen. 
Dit zijn de centrale vragen waar het in mijn 
afstudeerproject om draait. Een stellingname 
hierbij is de ruimtelijke diversiteit te bevorderen 
en keuzemogelijkheden aan te bieden. Binnen 
de stedebouwkunde dient verschil te zijn tussen 
manieren van werken, wonen , leven; tussen 
plaatsen en plekken. Door diversiteit ontstaat 
weer bijzonderheid , eigenheid en 
herkenbaarheid. Misschien ontstaat hierdoor 
weer exclusiviteit in die zin dat zo'n plek alleen 
dáár bestaat. De stedebouwkundige opgave 
zou van dit standpunt uit moeten gaan, kijken 
naar wat geweest is en wat moet komen. 

Probleemstelling: 
'Kun je een invulling geven aan de 
Stedebouwkundige opgave voor dorpen, zodat 
het dorp haar unieke betekenis binnen de 
Stedebouw behoudt/herovert en zo bijdraagt aan 
een ruimtelijke en maatschappelijke diversiteit?' 

Om het onderzoek af te bakenen en concreter 

Doel: 
'De betekenis die een dorp, Lieshout, heeft 
of zou kunnen hebben én de kwaliteiten die 
hiermee gepaard gaan te achterhalen en vorm 
te geven.' 

te kunnen behandelen is gekozen voor een Literatuur 

casestudie naar het dorp Lieshout. Allereerst zal Artikel, 'Het dorp herzien' , Joks Jansen, 2001 Stedebouw & 

een visie ontwikkeld worden, waaraan een kader Ruimtelijke Ordening 82ste jaargang 2001-1 p.13-19, thema: 

is verbonden. Dit kader geeft de voorwaarden, Platteland 

uitgangspunten, mogelijkheden en eisen voor Artikel, 'De teloorgang van het platteland' , J.D.van der Ploeg , 

toekomstige plannen en beleid . Vervolgens wordt R.van Broekhuizen, Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 2000-1 

een mogelijke ingreep uitgewerkt op basis van p.7-13, thema: Platteland 

de gegeven visie en binnen het vastgestelde 'Brabant ongemonteerd, Brabant een mogelijke voortzetting ', 

kader. Dirk Sijmons, Provincie Noord-Brabant, Den Bosch 1997 
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LIESHOUT Lieshout is één van de vier 
kernen, die na de gemeentelijke herindeling in 
1995 onder de nieuw samengestelde gemeente 
Laarbeek valt. De andere drie zijn Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk en Mariahout, dat overigens altijd 
gemeente Lieshout is geweest. Lieshout, de 
thuishaven van bierbrouwerij Bavaria, is een 
dorp gelegen in een landelijke omgeving op ca. 
14 kilometer ten noordoosten van Eindhoven. 
Het dorp bestaat uit de kern Lieshout, gelegen 
rond een centrale driesprong "de Heuvel", én de 
rondom de kern gegroepeerde nederzettingen. 
Het dorp, dat op 1 januari 2002 4368 inwoners 

telde, wordt begrensd door de Hoofakker in 
het zuiden, de Provinciale weg in het oosten 
én het noorden, en in het westen gaat de 
bebouwing langzaam over in de vroegere 
ontginningsgronden. 

Voordat er sprake was van permanente vestiging 
van mensen op de plek van het huidige 
Lieshout, was hier een groot woud met aan de 
rand een moerasachtig gebied. Door dit woud 
liep een route, wat overigens niet meer dan 
een karrenspoor was, die door de Germanen 
gebruikt werd als weg , om van Tongeren in 

Overzichtkaart regio Lieshout 
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België naar Nijmegen en omstreken te komen. 
In het Germaans betekende "Lide" doorgang en 
'holt' betekende bos. In de loop der eeuwen is 
dit verbasterd tot "Lieesholt" en is uiteindelijk 
veranderd in Lieshout. Een benaming die dus 
in eerste instantie de aanduiding voor een 
route was. Rondom de huidige kern Lieshout 
zijn duidelijke sporen gevonden van bebouwing 
uit de steen- en ijzertijd, en hoewel er ook 
aanwijzingen zijn dat in de 9de eeuw Lieshout 
al als woonplaats bestond, werd de naam 
Lieshout in geschriften pas genoemd in 11461

• 

Oorspronkelijk bestond Lieshout niet uit de 
huidige kern, maar uit agrarische nederzettingen 
gelegen op de hogere, minder schrale gronden, 
nu herkenbaar als gegroepeerde nederzettingen 
en voormalige buurtgemeenschappen genaamd: 
Gindergoor, de Beemden, Broek, Moleneind, 
't Hof, 't Hooi, Vogelenzang, Deenschenhoek, en 
't Broek. De oudste sporen zijn gevonden in 't Hof, 
gelegen ten zuiden van het Wilhelminakanaal. 
Hier zijn ook de overblijfselen zichtbaar van een 

ridderhofstede uit de 12de eeuw en funderingen 
van een Rooms-Katholieke kerk. De stenen van 
deze kerk zijn opnieuw gebruikt voor de bouw 
Waterstaatkerk in de Renstaat. De slechte staat 
van deze kerk en de beperkte capaciteit leidde 
tot de sloop in 1967 . 

Het ontstaan van de kern zoals we het huidige 
Lieshout kennen, heeft sterke overeenkomsten 
met de ontstaansgeschiedenis van een esdorp. 
Het Esdorpenlandschap wordt in het gehele 
zandgebied van oost- en zuid-Nederland 
aangetroffen. Een esdorp ontstond doordat 
ontginners in de vroege Middeleeuwen een open 
plek in het bos uitkapten, er gingen wonen en 
akkers inrichtten. Deze complexen van akkers en 
boerderijen worden ook wel essen genoemd. Zij 
vertonen een kern wat meestal een met bomen 
begroeid pleinvormige centrale open ruimte is (de 
brink) , waar vanuit wegen met boerderijen in een 
onregelmatig stervormig patroon uitwaaieren. 
De essen liggen op relatief hogere gronden. De 
lagere, nattere gronden naar de beekdalen toe, 
in dit geval de Goorloop in het oosten en het 
Dommeldal in het westen, werden als weide in 
gebruik genomen. Een esdorp ontwikkelde zich 
door gebruik te maken van de armere gronden. 
Het bos werd gerooid en er ontstond heide die 
geschikt bleek om schapen te laten grazen. De 
mest werd opgevangen in de potstal en over 
de esgronden uitgestrooid. De heide verarmde 
hierdoor steeds meer en de bovengrond van 
de essen werd verrijkt en opgehoogd . In de 
19de eeuw en de eerste helft van de 20ste 
eeuw werden op de armste heidegronden 

' Koning Koenraad 111 bevestigd de eigendommen. 4 boerderijen, die de Maastrichtse St. Servaaskerk in Lieshout bezit 
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en op de zandverstuivingen bos aangeplant 
(vooral naaldbomen voor de mijnbouw in 
Limburg). Deze gebieden zijn nu terug te 
zien in de naaldbossen ten noorden van 
Mariahout en de Molenheide ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal. Andere delen van de heide 
werden ontgonnen voor de landbouw. Dit 
leverde het heide-ontginningslandschap op met 
verspreide boerderijen in een rationeel 
blokvormig verkavelingspatroon. 

De kern Lieshout is te vergelijken met dit 
ontstaanspatroon van een esdorp. Het landschap 
met de eerdere nederzettingen zoals 't Hof 
en de Deense hoek is echter te typeren als 
een hoevelandschap. Het voornaamste verschil 
met het esdorpenlandschap is hier dat (in het 
beginstadium) geen dorpen, maar verspreide 
boerderijen (meestal in groepjes) ontstonden. 
De kern Lieshout, net zoals de vroegere 
nederzettingen, ligt op een hoger gedeelte van de 
Brabantse (schrale) zandgronden, waaromheen 
de gronden werden ontgonnen. Door het rooien 
van de bossen en het gebruik maken van de 
mest van de schappen was het mogelijk hier 
een bestaan op te bouwen. In Lieshout is, zoals 
2Zij bijlage 2, demografische cijfers 

bij een esdorp, ook een centrale open ruimte 
aan te wijzen, namelijk 'de Heuvel' . Doordat van 
oudsher een doorgaande noord-zuid route door 
de kern liep, heeft deze route zijn stempel gedrukt 
op de locatie van de (nieuwe) bebouwing. 
De bouw van belangrijke gebouwen zoals 
de Waterstaatkerk (1834), het Gemeentehuis 
(1776), café's en bedrijven geschiedde dan ook 
langs deze route. Lieshout kende een langzame 
groei van bevolking en bebouwing. Pas vanaf de 
jaren '702 begint Lieshout de omvang te krijgen 
zoals we die nu zien. Misschien is het wel door 
deze langzame groei dat nieuwe bebouwing de 
bestaande, oude structuren, zoals de 'Heuvel' 
en haar uitvalswegen en verkavelingsgrenzen 
ongewijzigd volgde en deze zodoende nu nog 
zichtbaar zijn. Dat de landbouw en veeteelt haar 
stempel heeft gedrukt op het dorp, waar zij haar 
bestaan aan ontleent, is herkenbaar aan de 
boerderijen die ook nu nog tot in de kern van het 
dorp te zien zijn. 
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SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE 
KADER "Dorpen hebben honderden- soms 
duizenden- jaren overleefd, dorpen hebben 
gezichten, dorpen hebben verhalen, dorpen 
hebben rimpels en lijnen die niet weg te 
vegen zijn. Maar hun geluiden zijn zacht 
geworden, en hun kleuren grijs, en hun 
perpetuum mobile lijkt soms te staken." 1 

Dorpen zijn veranderd in ruimtelijke, fysische 
en economische zin. Heeft de unieke sociaal
maatschappelijke betekenis van een dorp de 
eeuwen overleefd? Drie doorsneden van de 
afgelopen eeuw laten zien wat er is gebeurd. 

"Wanneer men uit het laatste decennium van de 
twintigste eeuw terugziet naar Nederland aan 
het begin van deze eeuw, dus voor de eerste 
wereldoorlog, dan vallen drie zaken op: de 
kleinschaligheid met uitgesproken verschillen; 
de zeer bescheiden levensstandaard van de 
meerderheid van de bevolking, met grote 
armoede voor velen; en de duidelijke 
standenmaatschappij ." 2 

In 1900 telt Nederland minder dan 6 miljoen 
inwoners. Het grootste deel van de werkende 
bevolking was werkzaam in de landbouw. Er 
waren grote regionale verschillen, in kleding, 
dialect, landschap, ruimtelijke structuren en 
bebouwingstypen. Stadjes en dorpen waren 
duidelijk van elkaar gescheiden door agrarisch 

en veelal woeste gronden. De fiets, autobus, 
telefoon, t.v. en radio bestonden nog niet of 
waren alleen binnen het bereik van de elite. 

~ 

, "-.. _,.7......,.-~-~ 
1900 Bevolking en Bebouwing 

191 

31 december 1900: 1280 inwoners. Lieshout is 
een gemeenschap met voornamelijk traditionele 
huishoudens van grote gezinnen (getrouwd met 
kinderen). Door de zeer beperkte mobiliteit, 
de matige steun van de overheid en de 
beperkte informatie-uitwisseling was men 
aangewezen op elkaar. De zorg voor het gezin, 
omwonenden en familie was vanzelfsprekend. 
Deze "sociale hechting" was een band ontstaan 
uit noodzakelijkheid, uit overleven. Door 
afhankelijk te zijn van de natuur en het 
landschap voor voedsel en werkgelegenheid 

' 'Hoe god verdween uit Jorwerd , een Nederlands dorp in de twintigste eeuw', Geert Mak.Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 1996 

2-J .J.Wolters, 'Recent Verleden , de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw', Amsterdam 1992 
(J.J.Wolters was van 1957-1985 verbonden aan de Leidse Universiteit, laatstelijk als hoogleraar. 'Recent verleden, . . .. .' beschrijft in 
hoofdlijnen de geschiedenis van de Nederlandse samenleving van de 20ste eeuw) 
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hadden de meeste mensen het zwaar. Er 
waren enkele draagkrachtige klassen in het 
dorp, maar Lieshout was voornamelijk een 
boerengemeenschap. De bebouwing bestond 
voornamelijk uit (simpele) boerderijen en hutten 
gelegen in de voormalige hoevegemeen
schappen, langs de doorgaande noord-zuid 
route en de uitgewaaierde wegen vanuit de 
Heuvel. 

voor 1931, mensen 
in Lieshout 

1900 Werkgelegenheid en Mobiliteit 
Lieshout was dus een agrarische gemeen
schap. Er waren naast de agrarische klein
schalige (familie)bedrijven enkele klompen
makerijen, enkele bierbrouwerijen, een smidse, 
een bakker, een slager en enkele café 's. 
Van een duidelijk voorzieningencentrum met 
winkels of bedrijven was nog geen sprake. 
De diensten en producten werden vanuit het 
woonhuis geleverd. Naast de agrarische arbeid 
"schnabbelden" de meeste inwoners bij: 
stropen.klussen, handelen, muziek maken etc. 
Vanaf 1900 begon men in Nederland op 
grote schaal te ontginnen (mede door de 
opkomst van de kunstmest, en nieuwe landbouw-

1930, ontginningen 

methoden). Ook in Lieshout ontstonden diverse 
ontginningsboerderijen, al dan niet met 
overheidssubsidies. De heidegebieden met 
ronddolende schaapkudden werden opgeheven 
en er kwam meer bebouwing als gevolg van de 
toenemende werkgelegenheid in de landbouw. 
Dit resulteerde uiteindelijk in 1928-1929 in het 
oprichten van een nieuwe woonkern ten noorden 
van Lieshout: Mariahout. Deze kern kreeg al 
snel eigen winkels en diensten, maar werd, 
en wordt nu nog steeds, als afzonderlijke 
kern beschouwd. Tussen 1910 en 1923 werd 
het Wilhelminakanaal gegraven, wat diende 
als transport-as van Tilburg naar Helmond. Dit 

1920, Waterstaatkerk, Renstraat 
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leverde tijdelijk weer werkgelegenheid op. De 
meesten woonden en werkten in dezelfde plaats 
(bij gebrek aan vervoermiddelen) en later in 
de directe omgeving gelegen kernen. In 1925 
reed de eerste autobus tussen Lieshout en 
Eindhoven. Hierdoor werd de werkgelegenheid 
die Philips in Eindhoven verschafte makkelijker 
bereikbaar. Voor die tijd was er weinig mobiliteit, 
alleen in zeer bijzondere gevallen zoals bij Gilde
feesten werden langere afstanden afgelegd. 

1900 Vermaak en Vrije Tijd 

1937, Water
staatkerk, 
kerk-bezoek 

Het Sint-Servatius schuttergilde van Lieshout 
was zeer actief bij Gildefeesten en wedstrijden 
in de verre omgeving. Verder leidden de 
initiatieven van bewoners tot vermaak zoals een 
aanleggen van een schaatsbaan in de weide 
en een dansvloer in de stal. Er ontstonden 
collectieve activiteiten zoals de kermis en de 
schutterfeesten, die met de jaren uitgebreider 
werden. Van sportavonden of andere vormen 
van hedendaagse recreatie zoals vakanties en 
recreatieve fiets- en wandeltochten was nog 
geen sprake. Het leven stond in het teken van 

elke dag hard werken. Er was weinig tijd en 
vooral geen geld voor feesten of activiteiten. 
De kerk speelde een zeer belangrijk rol in het 
alledaagse leven. Door de diensten die door 
de gehele bevolking elke dag bijgewoond 
moesten worden, was de kerk de belangrijkste 
sociale ontmoetingsplaats. De pastoor had 
grote invloed op de dagelijkse gang van 
zaken, hij loste geschillen op en stelde 
tegelijk de waarden en normen voor de 
gemeenschap vast. 

1900 Informatie en kennisuitwisseling 
Begin 1900 was er een krant onder het volk. 
De meeste mensen lazen echter alleen de 
berichtgevingen van de eigen zuil en de lokale 
berichtgevingen. In het dorp was lager onderwijs 
Uongens- en meisjesschool), maar het was 
gebruikelijk dat de kinderen een handje hielpen 
thuis, op het land of elders. Het was niet 
gebruikelijk dat de kinderen een vervolg opleiding 
gingen volgen. Met de komst van de fiets, 
autobus en vooral de radio in de jaren '20 werd 
het gezichtsveld breder. Men kwam in contact 
met ander dialecten, ideeën en mogelijkheden. 

1914 Schutterschilde 
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1951 Bevolking en Bebouwing 
31 december 1951: 2533 inwoners. Het dorp 
was nog steeds een hechte samen-leving. Toch 
vestigden mensen van buitenaf zich in het dorp. 
Het aantal personen per gezin nam af. De 
oorzaak hiervoor was voornamelijk het dalend 
aantal kinderen in een gezin en andere vormen 
van gezinssamenstelling. Het aantal vrouwen 
wat deelnam aan het werk roces nam toe maar 

1953, Brouwerij Bavaria 

bij het intreden van het huwelijk werden ze 
als vanzelfsprekend fulltime huisvrouw. Dit in 
tegenstelling tot andere landen in Europa. De 
verschillen tussen de standen werden kleiner, in 
kleding, haardracht en activiteiten. In het dorp 
is, langs de uitvalswegen vanaf de Heuvel, een 
verdichting van bebouwing opgetreden. Ook heeft 
zich na de tweede wereldoorlog een nieuwe, 
eerste "grootschalige" gemeentelijke, uitbreiding 
ontwikkeld: de Nieuwstraat. 

<Il 

1957, Dorpstraat 

1951 Werkgelegenheid en Mobiliteit 
De dorpsbewoners werkten meer en meer in 
andere plaatsen in de regio. De opkomst van 
de auto eind jaren '50 zorgde voor een grotere 
verspreiding van werkgelegenheid en sociale 
contacten, men ondernam vakanties en 
recreatieve dagtochtjes. De landbouw als 
werkgever nam af, maar in Lieshout zorgden 
andere opkomende sectoren voor de opvang van 
deze werkgelegenheid: bierbrouwerij Bavaria, 
houtwarenfabrieken, reparatieplaatsen voor 
landbouwmachines, de bouwnijverheid en een 
betonfabriek. Bavaria groeide enorm door het 
in de landelijke winkelketens brengen van haar 
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1960, De Leest 

bier en de 3ES frisdranken. Vanaf dat moment 
is Bavaria gronden gaan aankopen van de 
gemeente voor de uitbreiding van het bedrijf. 
Het kanaal bood goede mogelijkheden voor 
de logistiek van het bedrijf. Het kleine aantal 
uitgaande forenzen zijn met name werkzaam bij 
Philips te Eindhoven, van Thiel (metaalnijverheid) 
te Beek en Donk en Van Vlissingen (textiel) 
te Helmond. Hoewel er een relatieve afname 
van de landbouwsector was en een toename 

1953, Brouwerij Bavaria 

van de nijverheid, handel, transport, en overige 
beroepen (administratief en commercieel), was 
Lieshout nog steeds een agrarische gemeente. 
De boerenbedrijven in Lieshout waren echter 
conventioneel en kleinschalig, waardoor er 
concurrentieproblemen ontstonden met ander 
boerderijen in de regio. In de kern had zich 
een voorzieningenaanbod ontwikkeld wat door 
de gemeente "als voldoende" werd geacht om 
te voorzien in de behoeftes van de bevolking. 

1957, zicht op molenstraat 

1951 Vermaak en Vrije Tijd 
Door de opkomst van de verzorgingsstaat, 
de regelmatigere werktijden, de elektronische 
(huishoud)hulpmiddelen en de economische 
groei ontstond meer tijd en geld voor andere 
activiteiten. Er ontstonden verenigingen van 
voetbal, gymnastiek, harmonie en paardensport. 
In het parochiehuis werden eigen toneel- en 
filmvoorstellingen gedraaid. Er ontstonden meer 
feesten en dorpsactiviteiten. De auto zorgde voor 
een grote toename in de buitenlandse vakanties 
eind jaren '60. Hoewel de kerk aan terrein 
verloor, had de pastoor in Lieshout nog zeer 
veel inspraak in de dagelijkse gang van zaken. 
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1951 Informatie en Kennisuitwisseling 
De televisie zorgde voor de radicaalste 
verandering, toen deze eind jaren '50 in de 
huizen van de burger kwam. Er werd massaal 
naar de Nederlandse, Vlaamse en Duitse 
televisiekanalen gekeken. Men kwam in 
aanraking met de buitenlandse politiek, nieuwe 
ontwikkelingen in de landbouw en andere 
bedrijfssectoren, spelshows en sportpro
gramma's. Kleding en haardracht werden 
gekopieerd en het Algemeen Beschaafd 
Nederlands werd geïntroduceerd. Vanuit de 
overheid , maar ook vanuit het gezin, werd het 
onderwijs gestimuleerd. In de regio ontstonden 
diverse scholen voor het voortgezet onderwijs. 
Dit, de mogelijkheden van de auto en de 
invloeden van de t.v. verbreedden het gezichtveld 
van de dorpse bevolking enorm. Begin jaren 
'50 stond de dorpsbevolking aan de vooravond 
van de omslag in werkgelegenheid, sociale 
structuren en welvarendere, "nieuwe tijden". 

/.Achtergrond en Literatuuronderzoek 

1981 , Fiets Vierdaagse 
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2001 , Lieshoui 

2001 Bevolking en Bebouwing 
1 januari 2001 : 4368 inwoners. Sinds de jaren '70 
is de kern enorm gegroeid. Allereerst ontstonden 
de nieuwbouwwijken ten westen en ten oosten 
van de Heuvel en van daaruit zijn deze steeds 
verder uitgedijd. De belangrijkste ontwikkel
ingen zijn de gerealiseerde regionale wegen ten 
zuiden van het kanaal en ten oosten van de 

2001,Wolwever 

dorpskern. Deze hebben het doorgaande verkeer 
uit de kern geweerd. De dorpsgemeenschap 
bestaat uit een gevarieerd aanbod aan leefstijlen, 
gezinssamenstellingen, sociale structuren en 
manieren van wonen en werken. Sommige 
mensen wonen, werken, recreëren en hebben 
hun sociale netwerk voornamelijk in het dorp, 
anderen gebruiken hun woning als uitvalsbasis 
voor hun uitgebreide en verspreide (sociale) 
netwerk. Voor de meeste mensen geldt dat 
hun sociale netwerk de grenzen van het 
dorp ontstegen is. Door deze verspreide 
contacten van individuen zal in de toekomst 
de onderlinge zorg voor de generatie 65+, 
die voorheen door de gemeenschap werd 
opgevangen, een mogelijk probleem worden. 

- 2002 bouw 
Revershof 

2001 Werkgelegenheid en mobiliteit 
Er is een enorme mobiliteit. Een groot deel 
van de werkende bevolking (25%) werkt buiten 
de regio. Het deel wat in de eigen kern werkt 
(26%), werkt voornamelijk voor Bavaria of op het 
bedrijventerrein langs het kanaal. Bavaria is een 
marktspeler van belang geworden. Niet alleen 
economische drukt het bedrijf een stempel 
op het dorp (werkgelegenheid en investering 
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in verenigingsleven), maar ook gevoelsmatig en 
esthetisch is het een onderdeel geworden van de 
identiteit van Lieshout. Waar in andere kernen van 
dezelfde grootte een afname in voorzieningen 
als gevolg van het teruggelopen draagvlak 
plaatsvindt (men gaat bij de supermarktketens 
en in de steden winkelen) is in de kern 
Lieshout nog steeds een relatief uitgebreid 
voorzieningenaanbod aanwezig van jonge 
ondernemers. Niet alleen is de mobiliteit van de 
bevolking enorm, ook de fysiek verplaatsingen 
in en rondom de kern worden door de auto 
gedomineerd. De auto is onderdeel van het 
straatbeeld geworden. Ook de ouderen generatie 
is langer actief en mobieler dan ooit tevoren. 

2001 , Carnavalsoalsoptocht 

2001 Vermaak en Vrije Tijd 
Er zijn een groot aantal (sport)verenigingen in 
het dorp aanwezig. Het jeugdhonk in de kern 
is in 1995 uitgebouwd tot centrale ruimte voor 
activiteiten van diverse verenigingen en net 
buiten de kern bevindt zich een grootschalig 
sportcentrum. Ruim de helft van de bevolking is 
lid van 1 of meerdere verenigingen in Lieshout 
en slechts een klein percentage van 15% neemt 

nooit deel aan activiteiten. Het opmerkelijkste 
gegeven is dat de "import" zich het actiefst inzet 
voor het dorpsbelang en verenigingen, terwijl 
vrijetijdsbesteding al lang niet meer door de 
grenzen van het dorp bepalend hoeft te zijn. 

2001 Informatie en Kennisuitwisseling 
Het enorme aantal zenders op de televisie 
en de radio brengt mogelijkheden en ideeën 
binnen het bereik van iedereen. Vliegreizen zijn 
relatief goedkoop en vakanties kunnen meerdere 
malen per jaar geboekt worden. Niet alleen 
fysieke verplaatsingen zijn mogelijk ook via 
de glasvezelkabels worden sociale netwerken 
opgezet. Het enorme aanbod aan informatie 
en kennis, de goede scholing en 
onderwijsmogelijkheden (in de regio) zorgen 
ervoor dat er geen verschil meer is (hoeft te zijn) 
tussen de ontwikkeling van een inidividu in het 
dorp en die in de stad. 
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"Gemeinschaft und Gesellschaft" 
In de afgelopen eeuw is ook het sociaal
maatschappelijke leven in dorpen drastisch 
veranderd. Wat is er nu nog van over en hoe 
nu verder? 

1680 

VON 
"GEMEINSCHAFT" 

"PEST, HUNGER 

te overleven was men aangewezen op hulp en 
steun van elkaar. Vooral de auto ('50) heeft 
grote gevolgen gehad in het dagelijkse leven 
van de dorpeling. Werkgelegenheid, activiteiten, 
onderwijs en andere nieuwe mogelijkheden 

1980 

zu 
''GESELLSCHAFT" 

8 
Zoals gezegd was er begin 1900 geen auto, konden elders gezocht worden, het sociale 
bus, fiets of telefoon en de trein- en tramlijnen netwerk van het individu spreidde zich uit 
waren niet in die hoedanigheid aanwezig dat over de regio, het land en zelfs Europa. Er 
het platteland erdoor ontsloten werd. Bovendien kwam meer vrije tijd en andere vormen van 
was het veel te duur voor de gemiddelde tijdsbesteding ontstonden, de economie groeide 
burger. De saamhorigheid in het dorp was en men kon in zichzelf investeren en nieuwe 
een afgedwongen, noodzakelijke saamhorigheid. mogelijkheden ontplooien. Werk werd ontkoppeld 
Men was aangewezen op de voedselproductie van de woonplaats en de dorpse samenleving 
en werkgelegenheid van het landschap en om veranderde langzaam van een werk-
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gemeenschap in een forensistische samenleving . 
Een samenleving met een veel vrijblijvendere 
'hechting' dan de traditionele (gedwongen) 
'binding '. Het begrip 'Gemeinschaft' werd aan het 
einde van de 19de eeuw (1887) geïntroduceerd 
door de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies en 
kan omschreven worden als 'een gemeenschap 
waarin mensen op een natuurlijke en organische 
wijze met elkaar zijn verbonden'. Tönnies plaatste 
het begrip tegenover 'Gesellschaft' dat model 
staat voor de moderne samenleving waarin 
zakelijkheid, inidividualisme en berekening de 
overhand hebben. In de rurale sociologie werd 
de dorpssamenleving vaak als voorbeeld 
gegeven van een 'Gemeinschaft' met een hoog 
gehalte aan saamhorigheid, intimiteit en behulp
zaamheid. Ook in de beeldvorming van burgers 
werd/wordt 'het dorp' gezien als een samenleving 
waarin een groot gemeenschapsgevoel heerst, 
een grote saamhorigheid . De dorpsgemeen
schappen van vroeger, waar de beeldvorming 
op steunt, waren in de eerste plaats 'harde' 
agrarische werkgemeenschappen. Aangewezen 
op de natuur en, uit noodzaak, aangewezen op 
elkaar. Deze gesloten dorpse samenleving van 
vroeger wordt nu geïdealiseerd. De keuze om 
nu in een dorp te gaan wonen is veelal 
gebaseerd op een nostalgisch geromantiseerd 
beeld van een hechte, veilige en intieme 
dorspgemeenschap, een reactie op de 
globalisering en schaalvergroting van deze tijd. 
Terwijl in feite het een veel hardere werkelijkheid 
was. Maar deze persoonlijke voorkeur om in een 
dorp te wonen, die voortkomt uit de behoefte 
aan 'hechting', is niet af te doen als een 
vluchtige, onrealistische trend. De aanhoudende 

vraag naar landelijke woningen en de groeiende 
uitbreidingen aan dorpen (hoewel de provincie 
en de Rijksoverheid deze tegen tracht te houden) 
maakt duidelijk dat er een grote voorkeur is 
voor dit type woonmilieu. Misschien is deze 
suburbanisatie ook wel te wijten aan de tekort
komingen van adequate huisvesting in steden, 
maar de stad moet niet, en kan ook niet, 
de dorpse samenleving gaan weerspiegelen. 
De stad heeft een eigen identiteit en eigen 
(leef)kwaliteiten en hiermee spreekt dit andere 
vormen van woonmilieus een persoonlijke 
voorkeuren aan. 
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Hoe nu verder? 
De 'hechting' van individuen met het dorp 
heeft een sterke sociale en fysieke component. 
Enerzijds heb je de sociale identiteit van het 
dorp (waarmee het individu zich identificeert), 
anderzijds heb je de herkenbare verschijnings
vorm van het dorpslandschap. Het dorps
landschap is niet langer een productieruimte. 
Het omliggende landschap heeft nauwelijks meer 
banden met het dorp gebaseerd op landbouw, 
werkgelegenheid of voedselproductie, maar 
banden die steunen op culturele gronden. Naast 
de sociale identificatie (het ergens bij willen 
horen) spelen de aanwezige cultuurhistorie, het 
type woonmilieu en haar 'unieke' woonkwaliteiten, 
de landschappelijke en ecologische waardering 
een grote rol. Dat de sociale identiteit een grote 
rol speelt is af te leiden uit de grote hoeveelheid 
verenigingen en stichtingen die zich met 
dorpsbelangen bezighouden. Ook de diversiteit 
en hoeveelheid aan (sport)verenigingen legt de 
drang naar 'hechting ' bloot. Dat het dorpse leven 
meer is dan een mooi decor mag duidelijk zijn, 
maar tegelijk schuilt er ook gevaar. Door de 
afname van het sociaal-economische niveau 
(voorzieningen en bedrijven), de uitdijende 
en stenige, universele manier van nieuwe 
bouwwijken, de vergrijzing, de veel te kleine 
opvang van starters en de enorme mobiliteit 
verzwakken de sociale banden en hiermee 
verzwakt ook de sociale identiteit van het 

dorp. Hierin schuilt het gevaar dat de dorpse 
samenleving inderdaad niet meer inhoud dan 
een woonfunctie in een landelijk decor: een 
'slaap'dorp in een idyllisch plaatje. De oplossing 
hiervoor ligt in de vernieuwing van de dorpse 
samenleving waarin de functionaliteit van het 
dorp en de hiermee gepaard gaande activiteiten 
en ingrepen bijdragen aan de verbetering 
en identiteit van de woon- en leefomgeving. 
Zodat deze de saam-horigheid en de sociale 
'hechting' bevorderen. Niet een 'hol' decor, maar 
een 'vernieuwd' dorpslandschap dat oude en 
nieuwe kenmerken en mogelijkheden verweeft 
en hiermee een leefstijl biedt; een unieke 
betekenis en inhoud gevend aan het dorp. 
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NEW URBANISM is een beweging binnen de 
Amerikaanse architectuur en stedebouw die 
eind jaren '80, begin jaren '90 een grotere 
bekendheid kreeg. Dit New Urbanisme heeft 
een kern, een ideologie die raakvlakken heeft 
met de dorpse samenleving. 
Het New Urbanism is ontstaan als reactie 
op de onvoorwaardelijke eerste positie die de 
auto binnen de bouwplannen werd toebedeeld . 
Decennia aan plannen waar het gebruiksgemak 
van de auto voorop stond, heeft de Amerikaanse 
steden beroofd van haar gemeenschapszin en 
intimiteit, waar nog steeds zeer vele mensen 
naar terug verlangen. Brede verkeersaders voor 
een goede doorstroom en bereikbaarheid, lange 

afstanden naar de centra, scholen en andere 
activiteiten, enorme geasfalteerde plaatsen voor 
goede parkeermogelijkheden zorgen voor een 
versnippering van buurten, activiteiten en 
mensen. Met name de wijze van ontwikkeling van 
de Amerikaanse suburbs en de gevolgen hiervan 
voor de bestaande centra, riepen binnen het 
New Urbanism grote protesten en vraagtekens 
op. Allereerst een kort overzicht van deze 
ontwikkeling van de suburb. 

De ontwikkeling van de suburb 
Na de tweede wereldoorlog is er een enorme 
groei ontstaan van nederzettingsgebieden 
rondom de Amerikaanse steden: de 'suburbs' . 
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Het begon met mensen die de problemen 
van de stad ontvluchtten zoals de groeiende 
criminaliteit, de vervuiling, de overbevolking en 
slechte woningbouw. De loopbare afstanden van 
woning naar openbaar transport bepaalden in 
eerste instantie de mogelijkheden voor nieuwe 
nederzettingen. In het begin konden alleen 
de hogere inkomens die een auto of het 
openbaar vervoer konden veroorloven zich 
hier vestigen. Maar met de opkomst van de 
auto als productiegoed voor iedereen en de 
investeringen van de overheid kwamen de 
bestaande suburbane gebieden 'dichter' bij het 
stadscentrum te liggen en dus ook dichterbij de 
werkgelegenheid van het centrum. De goede 
bereikbaarheid en kortere reistijd naar het 
stadscentrum deden mensen beslissen een 
woning te bemachtigen in deze suburbane ---~· 

gebieden met relatief lage grondprijzen. Er 
kwamen, door de investeringen in openbaar 
vervoer en infrastructuur én de lage grondprijzen, 
nu dus ook woningen beschikbaar voor de 
middenklasse. Niet alleen deze voordelen van 

de 'suburbs' deden mensen doen vertrekken, 
maar ook de verslechterde toestanden in de 
binnensteden: vervuiling, congestie, toename 
criminaliteit, weinig groen en open ruimten en 
geen mogelijkheid meer voor een eigen huis 
door de enorme grondprijzen. Het groeiende 
aantal woningen en inwoners in deze suburbane 
gebieden zorgde als vanzelf voor een groeiende 
vraag naar detailhandel, diensten, recreatie en 
overheidsinstanties die zich dan ook in deze 
gebieden gingen vestigen. Op het moment 
dat de suburbs een zekere capaciteit hadden 
bereikt, kwam ook de werkgelegenheid naar 
deze gebieden. De betere bereikbaarheid vanuit 
de snelwegen en de goede doorstroom van het 
verkeer, de lage grondprijzen, de mogelijkheden 
voor uitbreidingen en het grote overschot aan 
goed opgeleide (tot dan toe niet-werkende) 
vrouwen waren redenen voor bedrijven om 
naar deze suburbs te verhuizen. Grote 
investeringen van bedrijven en overheid 
injecteerden deze gebieden met stedelijke 
functies: grote bedrijven, ketens, grote overdekte 
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winkelgebieden, bioscoop- en winkeldistricten 
etc. Doordat de suburbs zoveel stedelijke 
functies bezaten én overnamen van het oude 
stadscentrum werden ze ook wel 'Edge Cities' 
genoemd: ontstane steden aan de rand van het 
bestaande stedelijke gebied. Uiteindelijk werd 
ook hier de grond duurder, ontstond ook hier 
congestie door groeiende pendelverkeer tussen 
stadscentrum en de 'suburbs' en ontstond ook 
hier de vervuiling en criminaliteit die bedrijven en 
mensen in eerste instantie deed beslissen om 
weg te trekken uit het oude stadscentrum. Op 
het moment dat deze suburbs waren uitgegroeid 
tot nieuwe stads-centra met de nadelen en 
problemen van het oude stadscentrum, begon 
het proces van suburbanisatie en groei weer 

-. ,_~ ~ _,,.:~ 
opnieuw. Een nieuwe golf van suburbanisanten 
trok naar de dan nog rustige buitengebieden. 
Er werden nieuwe investeringen gedaan in 
het bereikbaar maken van deze gebieden. Er 
ontstond opnieuw een aantrekking van mensen 
en de vestiging van bedrijven ....... . 

De gevolgen 
In 1990 vond 40% van de verplaatsingen al 
plaats tussen de tweede generatie suburb en 
de eerste suburb en nog maar 20% tussen 
stadscentrum en suburb. In deze 'evolutie' 
van de Amerikaanse stad sluimert een zekere 
frustratie van plaatsloosheid, identiteitsverlies 
en vervreemding. De ongecontroleerde groei 
van deze suburbane gebieden, ook wel 'sprawl ' 



New Urbanism 33 /.Achtergrond en Literatuuronderzoek 

genoemd, verbreekt niet alleen sociaal
maatschappelijke banden, maar vernietigt ook 
de bestaande structuren van de natuur en slokt 
de buitenruimten op. Suburbs worden ontworpen 
voor de bereikbaarheid en snelheid van 
de auto en niet als leefgemeenschap. Dit 
zorgt voor fragmentatie en onsamenhangende 
gebieden en de oorspronkelijke bebouwing, 
vestigingspatroon en natuur worden omgevormd 
in een identiteitloze massa stenen. Het ontstaan 
van "gated communities" wijst erop dat mensen 
niet langer met deze problemen en op deze 
manier willen leven en wonen. Hierdoor en 
door het vestigingspatroon van 'eerst rijk dan 
arm' ontstaat segregatie op basis van rijk en 
arm, jong en oud, en in afkomst. De gebouwde 
omgeving is het decor van onze samenleving, 
en de huidige suburb doet niet alleen onrecht 
aan bestaande ruimtelijke structuren, maar 
zorgt ook voor isolement tussen mensen en 
functies, segregatie, congestie, vervuiling, 
frustratie en plaatsloosheid. De auto is het 
symbool voor vrijheid, maar is in Amerika ook 
een noodzakelijkheid geworden om deel te 
kunnen blijven uitmaken van sociale netwerken 
en andere activiteiten. De auto is door de 
functiezonering nodig om naar het werk te 
rijden , de kinderen naar school te brengen, 
naar paardrijles, naar vriendjes, pubers moeten 
elkaar met de auto opzoeken en moeten met 
de auto naar scholen. De Amerikaan verhuisde 
naar de suburbs voor rust, veiligheid , connecties 
met de natuur, een eigen huis en vrijheid, maar 
in plaats daarvan is een samenleving gekomen 
waarin de bevolking door de fragmentatie die 
de infrastructuur, de functiezonering en de 

beslotenheid van de gebouwde omgeving met 
zich meebrengt, geïsoleerd is van elkaar en van 
de alledaagse activiteiten. 

De basis van het New Urbanism 
Het New Urbanism gaat terug naar de kern 
van de samenleving en haar kwaliteiten: naar 
een compact gewoven leefgemeenschap met 
plaats en ruimte voor sociaal-maatschappelijke 
netwerken in een leefbare, vitale omgeving. Het 
New Urbanism is niet alleen gefundeerd op 
deze romantische idealen, maar pakt ook de 
congestie, veiligheid, functiescheiding, ruimtel ijke 
diversiteit en milieu en landschappelijke waarden 
aan. De gebouwde omgeving wordt beschouwd 
als het voorwaarden scheppende onderdeel van 
het sociaal-maatschappelijke leven. Dit is niet 
een nieuw concept. De Wijkgedachte uit de 
Nederlandse geschiedenis had hetzelfde doel 
voor ogen, evenals de tuinstadgedachte van 
E. Howard. Ook het aanbrengen van een 
hiërarchie in infrastructuur, openbare ruimtes, 
buurten en centra is terug te vinden in de 
Renaissance en de Klassieken. Uitgangspunten 
in New Urbanism plannen zijn het ontwerpen 
van publieke ruimtes zoals park, plein en straat. 
Deze worden ontworpen boven privé ruimten 
en worden niet, zoals vaak het geval is, als 
restruimte gezien. Het langzame verkeer krijgt 
een prominente rol toegedeeld om zo een 
goed alternatief te bieden voor overmatige 
autogebruik op korte afstanden en de context 
te scheppen voor sociale ontmoetingen. 
Infrastructuur wordt hiërarchisch opgebouwd: 
snelverkeer en kortverkeer. Herkenbarr centra 
en randen moeten worden gecreëerd en tevens 
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goed gedefinieerde openbare ruimten, én een 
diversiteit in gebruik en bevolking moet mogelijk 
worden gemaakt. Duidelijke grenzen en 
herkenningspunten moeten worden opgetrokken, 
barrières moeten worden doorbroken en 
gebieden worden afgebakend. Dit moet er 
voor zorgen dat uitbreiding na uitbreiding niet 
verandert in een identiteitsloze massa steen. 
De bevolking en functionaliteit van de ruimtes 
en invulling moeten divers zijn, dit creëert de 
context van vitale en leefbare buurten, wijken, 
stadsdelen en centrum. 
Het New Urbanism gaat niet alleen over 
vormgeving van buurten, maar over connecties 
maken tussen bevolking, functies en ruimten. 
Bovendien stelt het New Urbanism voor dat 
suburb, stad en natuur als een geheel moet 
worden gezien. En dus ook als zodanig worden 
ontworpen en ontwikkelt; sociaal, ruimtelijk, 
economische en ecologisch. Menig probleem 
is niet locatie gebonden en zou ook niet 
als zodanig moeten worden gezien, zoals 
de congestie. Het New Urbanism zet zich 
in voor inbreiding en een gecontroleerde 
uitbreiding. Onder inbreiding wordt verstaan het 
invullen van lege plekken of het herstructureren 
van locaties binnen de bestaande kern. Echter 
inbreiding kan nooit alle vraag naar ruimte 
opvangen en het is maar de vraag of je met 
inbreiding de bestaande structuren daar niet 
mee schaadt. Per gebied moet bekeken worden 
wat de beste optie is. Inbreiding stuit ook 
vaak op weerstand: Not in My Backyard! 
Waardoor projecten moeten worden aangepast, 
vertraging oplopen en meer geld kosten. 
Duidelijke betrokkenheid van de bewoners en 

motivering van belangengroepen is noodzakelijk. 
Gecontroleerde uitbreiding is een dubbelzinnige 
oplossing, want je wilt juist dat er niet nog 
meer ruimte en natuur verloren gaat. Maar door 
op een gezonde manier uitbreidingen vorm te 
geven, kunnen problemen worden voorkomen 
en wordt er gehoor gegeven aan de vraag naar 
ruimte, maar ook aan de respect voor de natuur 
en milieu. 

De keerzijde 
Het New Urbansim heeft nieuwe steden en 
suburbs als Seaside (Florida) ontwikkeld evenals 
inbreidingen in bestaande steden, kleinschalige 
ingrepen in blokken en herstructurering van 
bestaande blokken en districts. Door de enorme 
publiciteit en waardering van deze manier van 
ontwerpen, is er een keerzijde ontstaan. De 
replica's van (delen van) Seaside schieten als 
paddestoelen uit de lucht. op menig folder en 
planontwerp vindt je de misbruikte benaming 
van het begrip New Urbanisme terug, omdat dit 
publiciteit en goede verkoopcijfers garandeert. 
Ook de reactie op het 'laisser faire' van 
de Amerikaanse steden is soms zo heftig 
doorgeslagen dat het heeft geresulteerd in 
plannen die zo veel restricties opgelegd hebben 
gekregen dat de participatie van de burger 
is vergeten. Waar dit een extreem middel is 
geweest om de ontwikkeling van de steden 
te controleren, staat het beginsel van het 
New Urbanism hier niet ter discussie: het 
sociaal-maatschappelijke leven als uitgangspunt 
nemen in ontwerpen die gemaakt zijn voor de 
voetganger en de fietser. 
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in Amerika nu met een dorp in Nederland te 
maken? 
Wanneer je de ontstaansgeschiedenis van Lies
hout en de ontwikkeling van Brabant naast 
het verhaal van het New Urbanism legt, zie 
je duidelijke overeenkomsten. De groei van 
detailhandel en bedrijvigheid in dorpen is een 
bewuste planning geweest van de overheid 
(Welvaartsplan, gebundelde deconcentratie). De 
groei van de dorpen is het gevolg geweest 
van een groeiende bereikbaarheid (infrastructuur 
en mobiliteit) en hierdoor de toestroom van 
de bevolking. De groeiende mobiliteit tussen 
dorp en omliggende dorpen en steden nam toe 
en in Lieshout ontstond in de jaren '70 een 
suburbanisatiegolf. En hoewel de mobiliteit in 
en direct om Lieshout goed wordt afgehandeld, 
zie je in Brabant de infrastructurele problemen, 
als gevolg van het groeiende pendelverkeer 
en transport, groter worden. Er ontstaat een 
functiezonering tussen dorpen, steden, 
bedrijventerreinen en recreatiegebieden. Wonen, 
werken, cultuur en recreëren krijgen elk hun 
eigen plek. De afstand tussen activiteiten in het 
alledaagse leven neemt toe en contacten in de 
directe woonomgeving lopen terug . De grond in 
dorpen wordt duurder en lijkt alleen beschikbaar 
voor de meer welgestelde burger. Samen met 
de vergrijzing van de bevolking dreigt er een 
segregatie op basis van leeftijd en inkomen 

te ontstaan. e sne e groei van orpen ee 
met betrekking tot de ruimte-lijke ordening 
geleid tot een vervlakking tussen dorpen 
onderling en tussen dorp en stad. Universele 
ontwerpmethodes en uitgangspunten zorgen 
voor een degeneratie aan karakter en eigenheid 
van het dorp. Door het uit de grond schieten van 
bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken langs 
de (snel)wegen groeien plaatsen aan elkaar en 
ontstaat er een zekere vorm van plaatsloosheid, 
inwisselbaarheid, die te vergelijken is met de 
"sprawl" van de Amerikaanse stad. Je zou de 
ontwikkeling en gevolgen van de "sprawl" in 
Amerika als een mal kunnen zien en uitrekken 
over Brabant. Waarbij een functiezonering zicht
baar wordt en de dorpen de functie "wonen" 
opgeplakt krijgen. 

De uitgangspunten voor Lieshout 
Het New Urbanism gaat uit van een groeiend 
gevoel van gemeenschapszin. Ook in Nederland 
blijkt dat de consument daaraan behoefte heeft. 
Het sociaal-maatschappelijke leven in dorpen 
heeft wel andere vormen gekregen dan vroeger, 
maar er wordt nog grote waarde gehecht 
aan het verenigingsleven, de lokale activiteiten 
en de belangen van de (dorps)bevolking. Dit 
maakt duidelijk dat het dorp meer is dan 
een 'uitgewoond' decor. Een stedebouwkundig 
ontwerp voor een dorp heeft wel degelijk 
invloed op hoe wij ons leven inrichten. In 
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Amerika is aangetoond dat de suburbs zonder 
een centrumgebied, met winkels en andere 
activiteiten, leiden tot kleinere sociale contacten 
en tot een grotere desinteresse en een zeer lage 
betrokkenheid bij de buurt en omgeving . 

Een aantal voorwaarden van het New Urbanism 
zijn cultuuroverschrijdend en kunnen ook voor 
de Nederlandse dorpen gebruikt worden. Voor 
een leefbaar en vitaal klimaat geldt: 
a. Begrensd en divers centrumgebied, 

noodzakelijk is een mix aan activiteiten 
b. Openbare gebieden, zoals straten, 

pleinen en parken ontwerpen met een 
visie verkozen boven privé ruimten. 

c. Randen van gebieden aangeven, kan 
geleidelijke overgang , maar kan ook 
harde overgang zijn, moet wel een eind 
van plaats aanduiden 

d. Langzaam verkeer speelt prominente 
een rol in het ontwerp. 

e. Diversiteit in bevolking , functies en 
bebouwing: woningtypen en uitvoering, 
doelgroepen, bedrijven en diensten, 
recreatie en cultuur. 

f. Multifunctionaliteit van ruimte, zodat een 
losser gebruik van ruimte en spontane 
activiteiten kunnen ontstaan. 

Op deze manier ontstaat er een overzichtelijk 
ruimtelijk netwerk, waarbinnen verschillende 
gebieden met een eigen karakter mogelijk zijn, 
en waarin sociaal-maatschappelijke activiteiten 
mogelijk worden gemaakt en ondersteund. in 
het ontwerp moet ervoor worden gewaakt 
dat niet op basis van uiterlijkheden wordt 

ontworpen, maar op basis van een doel. Het 
ruimtelijk ontwerp alleen zal niet leiden tot 
bevordering van het sociaal-maatschappelijk 
klimaat, maar zet de basis voor mensen, 
contacten, initiatieven en activiteiten. 
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OPZOOMEREN Het woordenboek van 
Koenen (1999) omschrijft opzoomeren als: 
"de openbare ruimte in de stad opruimen, 
netjes houden, m.n. als initiatief van de 
burgers zelf." Ook het Woordenboek van 
neologismen (1999) van Marc De Coster 
vermeldt opzoomeren: "het leefklimaat van 
een straat in positieve zin veranderen", en 
ook opzoomerfeest: "buurtfeestje met de 
bedoeling het leefklimaat van de straat in 
gunstige zin te veranderen." 

Opzoomeren verwijst naar de Opzoomerstraat in 
het Nieuwe Westen (deelgemeente Delfshaven). 
In 1989 staken de bewoners daar zelf de handen 
uit de mouwen om hun straat schoner, veiliger 
en gezelliger te maken. Ze waren het beu om 
nog langer te wachten op en te klagen over 'de 
overheid '. Ze zorgden zelf voor extra verlichting 
(de zogenaamde Opzoomerbolletjes). De straat 
werd opgefleurd, regelmatig ging de bezem door 
de straat en men leerden zo de bewoners beter 
kennen. Deze acties van de Opzoomerstraat 
pasten goed in het opkomend wijkbeheer 
en Sociale Vernieuwing in Rotterdam. Het 

Essenburgsingel Rotterdam 2001 

toenmalige projectbureau Sociale Vernieuwing 
vond dat deze acties navolging verdienden en 
voerde dan ook campagne om het zogenaamde 
Opzoomeren te promoten. Het projectbureau 
zette campagnes op om straatgericht de gehele 
buurt te verbeteren . In 1994 werd dit 
projectbureau opgeheven met een grote 
manifestatie: Opzoomerdag 28 mei 1994. Als 
toegift op deze manifestatie werd de stichting 
Opzoomer Mee opgericht dat het Opzoomeren 
verder in stad en land tracht te verspreiden. 

Wat houdt het Opzoomeren in? 
Het opzoomeren kent twee innovatieve aspecten. 
Het eerste aspect is dat bewonersinitiatieven 
financieel worden beloond (premie op actie) . Het 
tweede is dat het mede stedelijk is georganiseerd. 
Deze stedelijke opzet maakt de campagnes 
herkenbaar en vormt een bindend geheel. Deze 
campagnes dienen wel een grote mate van vrije 
invulling te kennen1

• Veel verplichtingen en een 
strakke invulling leidden tot weerstand onder 
de bewoners. Dus wel een stedelijke campagne 
met wisselende thema's, maar een zo groot 
mogelijke vrijheid voor de straat en zo min 
mogelijk verplichtingen die van bovenaf worden 
opgelegd. Een spil in het Opzoomeren zijn de 
opbouwwerkers die deuren openen, contacten 
leggen, activiteiten ondersteunen en de schakel 
zijn tussen bestuurders en bewoners. Deze 
ondersteuning van bewonersorganisaties is 
nodig om ook op de langere termijn het 
Opzoomeren te blijven behouden en te 'oogsten' 

' Het verwey-jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar de laatste zeven jaar van Opzoomeren . In diverse deelgemeenten van 
Rotterdam zijn bewoners, bestuurders en opbouwerkers geïnterviewd en is gekeken naar de diverse activiteiten , de opkomst en 
de resultaten . 
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(meer deelnemers) van deze investering . 
Gewaakt moet worden dat het Opzoomeren 
blijft hangen bij al reeds bestaande groepen en 
netwerken en geen nieuwe aanboort of dat de 

contacten na de eenmalige ontmoeting stoppen. 
Toch zijn de resultaten van de laatste zeven 
jaar in de meeste deelgemeenten positief. De 
harde kern van het Opzoomeren blijft weliswaar 
continu , maar de achterban fluctueert. Hier 
worden dus nieuwe contacten aangeboord. 
Wanneer er sprake is van een collectief probleem 
als drugsoverlast of aanleg van infrastructuur 
door of bebouwing in de wijk, levert dit een 
grote mobilisatiebron op en veel inzet van de 
bewoners. Het Opzoomeren is niet bedoeld 
als mogelijkheid voor feesten of barbecues. 
Deze activiteiten kunnen deels ondersteund 
worden door het Opzoomeren als gevolg van 
een bepaalde actie, maar dit is niet het doel op 
zich. De exacte doelen van de activiteiten en 
campagnes in de verschillende (deel)gemeenten 
zijn niet eenduidig aan te geven. Toch zijn 
er twee aspecten te onderscheiden, welke 
ook door de bestuurders, opbouwwerkers en 
deelnemers naar voren worden gebracht: 
enerzijds de hechting aan de plek: het vergroten 

van de betrokkenheid van bewoners bij de 
woonomgeving, het doel om deze schoon en 
veilig te houden. Anderzijds is het doel het 
vergroten van de onderlinge contacten tussen 
buurtbewoners. De acties van het Opzoomeren 
zijn (laagdrempelige) methodes om een nieuw 
evenwicht in te stellen of het herstellen van het 
oude evenwicht. Het evenwicht tussen bewoners 
en straat, tussen individu en groep, hetgeen 
nodig is om de leefbaarheid in straten en buurten 
te bevorderen. 

Opvallend is dat het Opzoomeren door de 
deelnemers voornamelijk wordt gezien als 
activiteiten voor de straat. De wijk en de 
deelgemeente spelen hierbij geen rol. Van strikt 

besloten activiteiten is echter geen sprake, 
maar bewoners voelen zich niet betrokken tot 
activiteiten voor de gehele wijk. Toch zijn er 
wel activiteiten op gemeentelijk niveau, maar 
deze hebben meer een ontspannen karakter, 
zoals een sport- en spelcampagne (zeskamp). 
Een centrale actie of feest geeft wel de 
gemeenschappelijkheid van alle onderdelen (de 
straten) aan, het versterkt tevens de identificatie 
met de wijk of stadsdeel en mensen voelen zich 
serieus genomen. Opzoomeren is een proces 
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wat een bottum-up en tegelijk een top-down 
benadering in zich heeft. Vanuit de bevolking 
ontstaan initiatieven waarvoor bij de gemeente 
wordt aangeklopt en waar ondersteuning voor 
wordt geboden én vanuit de gemeente, op een 
stedelijk niveau, worden campagnes opgezet en 
bewonersorg-anisaties aangesproken. 

Wanneer Opzoomeren? 
Het Opzoomeren niet alleen in probleem- en 
achterstandswijken. Ook 'goede'buurten zijn 
gebaat bij het Opzoomeren, waarin 
verantwoordelijkheden van de gemeente worden 
overgedragen op de bewoners om zo een sociale 
hechting te laten ontstaan. Het Opzoomeren is 
dus een goede methode om ook de sociale 
hechting in een dorp te versterken. De 
herkenbaarheid van de buurt, de omgang 
met bewoners, de gemeenschappelijke doelen 
en waarden in een dorp, deze dorpsidealen 
zijn voor velen een keuze voor het dorpse 
wonen . Een keuze voor een leefstijl met 
als basis de sterke sociale hechting van de 
bevolking . Omdat het dorp niet meer een 
geïsoleerde eenheid is ( er is geen 
collectieve noodzakelijkheid meer) en de sociale 
netwerken, als gevolg van de grote mobiliteit van 
de bevolking, in het dorp uitdunnen, moeten er 
dus naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht 
om deze sociale hechting mogelijk te maken. 
Eén middel is het verweven van de privé en 
publieke ruimte. De verantwoordelijkheid en 
beheer van de woonomgeving , zoals grasvelden, 
parkjes en pleintjes overdragen aan bewoners. 
Het inrichten , het onderhoud, het gebruik van 
deze ruimtes leidt tot interactie en nieuwe 

voorbeeld binnenruimte 

bewonersinitiatieven. Een stapje verder is het 
ontwikkelen van gemeenschappelijke achter- of 
voortuinen, zodat er een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid ontstaat. Dit gemeen
schappelijke goed vergroot de noodzaak voor 
sociale controle en versterkt de binding tussen 
bewoners. 'Premie op actie' als ook het aanbieden 
van faciliteiten zorgen voor de mogelijkheid van 
én de deelname aan de activiteiten. Daarnaast 
dient de gemeente de zelforganisatie bij de 
buurten, straten en bewoners te stimuleren. 
Vuilnisophaaldiensten, onderhoud van 
straatverlichting, onderhoud van beplanting en 
het opzetten van een zorgsysteem voor ouderen 
zijn taken die uit handen kunnen worden 
gegeven. Belangrijk is wel de continuïteit van 
ondersteuning van de bewoners door 
opbouwwerkers, gemeente of de Opzoomeren 
stichting met name in de eerste jaren. 
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IDEAAL VISIE: "een 'vernieuwd' 
dorpslandschap dat oude en nieuwe 
kenmerken en mogelijkheden verweeft en 
hiermee een leefstijl biedt; een unieke 
betekenis en inhoud gevend aan het dorp". 

Waar je de 'Gesellschaft' van Tönnies tegenkomt 
in de stad : waar je bescherming vindt tegen 
de ongewenste sociale controle, waar je 
verantwoordelijkheden (zoals vuilnis, 
bescherming, onderhoud) afkoopt; je woning je 
huis is, maar niet direct herkenbaar als jouw huis; 

waar de stad een steeds veranderend landschap 
vormt en korte, snelle verplaatsingen je brengen 
op de verschillende plaatsen van activiteiten, daar 
vormt het dorp de 'Gemeinschaft' . Een vrijwillige 
binding met een gemeenschap, waarin juist de 
bewuste keuze voor een gemeenschappelijkheid 
de overeenkomst en de basis is van de 
woonmil ieus en de aanwezige leefstijlen. Waar 
je onderdeel bent van een overzichtelijke, stabiel 
netwerk, herkenbaar in fysieke als wel sociale 
vorm. Je woning is je huis, herkenbaar als de 
jouwe, het dorp is je thuis en de relatie met het 

Gen,8 Su enteaer.rtce/ 
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landschap een zeer belangrijke woonkwaliteit. 
De afstanden naar werkgelegenheid en niet
alledaagse activiteiten (zoals theater, bioscoop, 
e.a. bovenlokale voorzieningen) wegen niet op 
tegen de kwaliteiten van het dorpse leven: 
ruimte, landschap, geborgenheid en herkenning. 
Het dorp is geen statisch gegeven, maar 
een vitaal , functioneel netwerk op basis van 
een gemeenschappelijke kwaliteit. Deze sociale 
hechting met een plek is sterker naar mate 
er meer activiteiten (uit het alledaagse leven) 
zich afspelen op of rondom deze plek. Het 
dorp moet, ondanks het afnemen van het 
voorzieningenniveau en de werkgelegenheid, 
een zekere mate van functionaliteit behouden. 
Recreatie (sociaal-economisch), bevorderen van 
de bedrijvigheid (van startende ondernemers, 
ICT en andere kleinschalige bedrijven), het 
versterken van verenigingsleven en 
gemeenschappelijke activiteiten (o.a . vanuit 
'Opzoomeren') dragen hiertoe bij in het dorp. 
De relatie met het landschap moet herontdekt 
worden. De landbouw zal in de toekomst 
afnemen, door de onmogelijke concurrentieslag 
met het buitenland, het bereiken van de fysieke 
grens van schaalvergroting en de hoge 
overnamekosten van bestaande bedrijven. Deze 
gronden krijgen andere bestemmingen, andere 
activiteiten en andere beheerders. Hier ligt een 
mogelijkheid om in te spelen op de functionaliteit 
van het dorp, de band van individu met het 
landschap en nieuwe mogelijkheden. 
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4 PRINCIPES die de kern van de visie vormen 

I 
1 
I 
I 

l 1 _________ ......, 

RANDEN 

LINTEN 

ll. Visie en Uitwerking 

DE DRIESPRONG: 
HET CENTRUM 

INVERSIE 
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RANDEN Lieshout kent twee harde randen, 
die het gevolg zijn van de aanwezige 
infrastructuur, €' één zachte rand, diede 
overgang van la <t chap naar bebouwing 
symboliseert. De harde ra den begrenzen het 
dorp als ruimtel ijk geg ven. Be6ou ·ng achter 
deze randen staat los van de kern Lie out. De 

Waaronder een gro nkwaliteit, w en 
directe relatie m dschap moge én 
deze rand var et overblijfse et 
typerende ( cul che aange an 
het dorp Lies 

DE DRIESPRONG HET CENTRUM 
Het hart van het dorp, zowel ruimtelijk en 
cultuurhistorisch als sociaal-maatschappelijk 
en functioneel is de driesprong: 'de Heuvel'. 
Het is een overzichtelijk, herkenbaar gebied, 
waar een concentratie van allerlei soorten 
activiteiten en belangrijke functies (als overheid, 
cultureel, sociaal-maatschappelijk en godsdienst) 
plaatsvindt. Deze activiteiten liggen áán, maar 
ook áchter deze dries rong. Deze structuur van 
paden en achterruimtes zij k nmerkend voor de 
ruimtelijke structuur van h~ 1 or . elangrijk is 
dat dit hart de diverse activite· f;m blijft o ouden, 
dat het een aantrekkelijk ver _·_ijfsgebie wordt, 
want dit gebied is dé uitstraling vafii ~e orp. 

;,-;; 
Aandacht moet er zijn voord inrichting, z el 
ruimtelijk als functioneel, ma , 001< aandacht or 
de aansluiting van de aeht rliggende gebie en 
op dit kerngebied . 

ll. Visie en Uitwerking 

Bergkorenmolen Vogelenzang 

kiosk op de Heuvel , zicht op oude Raadhuis 
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Vanuit molenstraat zicht op De Leest 

LINTEN Het typerende aan de ontwikkeling 
van een esdorp is de verdichting van de 
linten. Deze linten ontstonden meestal vanu it 
de driesprong en werden in de loop der jaren 
verdicht met woningen. Achter deze linten 
lagen vroeger de open ruimtes: de akkers. Bij 
toenemende verdichting ontstond als vanzelf 
een zijtak met nieuwe bebouwing, waarna weer 
verdichting optrad. Zo ontstaat een patroon 
van linten waarachter open, groenere ruimtes 
lagen. In deze visie wordt deze manier 
voort gezet. Hiermee rekening houdens bij 
uitbreiding, inbreiding en herstructurering komt 
de cultuurhistorische structuur in Lieshout terug 
en wordt de (toekomstige) ontwikkeling van 
het dorp hanteerbaar gemaakt. Tevens is het 
kenmerkende van een dorp: de verspreiding van 
bedrijvigheid door het dorp heen, het 'spontane' 
ontstaan van bedrijven op willekeurige plaatsen 
in het dorp. Door soepele regelgeving en grote 
perceeloppervlakte konden bedrijven aan huis 
opgestart worden. Dit kenmerk van het dorpse 
leven is verdwenen door de strengere regelgeving 

en de zeer kleine kavels, waardoor uitbouw en 
bedrijfsruimte bij de woning niet meer mogelijk 
is. Deze vorm van bedrijvigheid moet omwille 
van de functionaliteit van het dorp terug worden 
gebracht. Doordat het belangrijk is dat er één 
duidelijk centrum is van activiteiten, moet een 
structuur worden gehanteerd om chaos te 
voorkomen en de toekomstige ontwikkelingen te 
kunnen sturen. De Heuvel vormt de ruimtelijke, 
sociaal-maatschappelijke en economische kern, 
deze activiteiten waaieren uit over de 3 
(hoofd)linten. Aan de zijtakken zijn activiteiten 
als startende ondernemers, adviesbureau's en 
kleinschalige bedrijven mogelijk, zoals ICT en 
andere footloose bedrijven. Door het gehele 
dorp mogen startende, klantextensieve 
(i.v.m.parkeeroverlast en logistieke problemen) 
ondernemers kunnen ontstaan, bijvoorbeeld een 
verzekeringskantoor, fysiotherapeut e.d. Door het 
ontwikkelen van die e kavels en het versoepelen 
van de regelgeving de spontane, dorpseigen 
bedrijvigheid in het do r keren. Met name 
langs de linten "8 i:ig ~, eve 2·· i ten moet 
dit mogelijk worden ge a ~ . ·a o ontstaat 
weer -~en bebouwings and, aa -~ctl~ ruimte 
kan z1Jn voor de gr~ ek ff:Je beo wing 
langs de linten bestaat ur lo e lemente van 
laagbouw. Door deze stru · w voei:U~ tten 
ontstaat er een eenhei die lao s eJinte de 
dorpsgebi/ 8'kaa verbin t. 
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Floreffestraat, kermis-/recreatieveld 

INVERSIE Waar in het dorp de achterruimtes 
de groene "speldenprikjes" zijn van de natuur, 
een laatste verwijzing naar het landschap om 
het dorp heen, daar vormen de rode stippen 
van bebouwing in het westen de inverse 
hiervan. Hier voegt de bebouwing zich naar 
het landschap. Waar de twee inversen elkaar 
ontmoeten, ontstaat een verwevingsrand waar 
groen overgaat in rood. Een subtiele manier 
van ontwerpen moet hier gehanteerd worden 
om deze overgang voelbaar te maken. 
Mogelijkheden o hier in te zetten zijn 
golfterreinen otdn~ e grote sportvelden, losse 
bebouwing in (se i:- Q.Qenbare gemeen-
schappelijke ruimtes etç. a-
Op~r.î> ruimtes i~ de kern liggera. . chter de 

" ' linten en zijn geheel of gedeéJ!elij k:>m t elkaar 
verbonden door-e, n stels,?elvan p~den en. egen. 
Dit neemt 9t7t w'èg dat ook q9n° de linten pen, 
groene ruin'Îtes kunnen öntstaap. Onverw chte 
open velden aan de linten zijn kenmerken oor 
een dorp. Een leegstaarrét Weil~na o~gras. eld, 
dat een aantar · alen per jaar wordt gebruikt 

voor activiteiten zoals voor de kermis, jaar- en 
jeugdfeesten, het klankenfestijn, dialectenfestival 
of concerten is typerend voor een dorp als 
Lieshout. 
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voorbeeld van gemeenschappelijk weiland 

KADER Het kader geeft de voorwaarden 
en mogelijkheden waaraan het toekomstige 
beleid, plannen en/of ontwerpen getoetst 
moeten worden. Het kader beschrijft aan 
de hand van een drietal bouwstenen hoe 
de visie vorm dient te krijgen: landschap 
en ruimtegebruik; gemeenschappelijkheid en 
zelforganisatie; ruimtelijke ontwikkeling van 
de kern 

1. Landschap en ruimtegebruik 
De stedebouwkundige opgave van Lieshout dient 
zich te richten op het herstellen van de relatie 
tussen landschap en bewoner. De ontwikkeling 
van bebouwing rigoreus over de lagen van het 

dagcamping , water
berging en visvelden 

landschap en de natuur heen is voorbij . Wil 
het dorp een kwalitatieve en betekenisvolle 
inhoud krijgen dan ligt de oplossing bij het 
waardevol omgaan met het landschap, de natuur 
en de (open) ruimte. De opgave staat ook 

in het teken van verantwoord ruimtegebruik. 
Het buitengebied heeft diverse ruimteclaims, 
waaronder natuurontwikkeling, overstromings
gebieden, schaalvergrotingsmogelijkheden voor 
landbouw en uitbreidingen van woningbouw. 

voorbeeld goed beheerde kapbossen en weiland 

Meervoudig grondgebruik is noodzakelijk om 
gehoor te geven aan al deze ruimtevraagstukken. 
Combinaties van landbouw, recreëren, wonen 
en werken kan uitmonden in vernieuwend 
grondbeheer en interessante en diverse 
mogelijkheden. Scharrellanderijen, waterboeren, 
natuurcampings, recreatieve bosbeheer
gebieden, agrarisch natuurbeheer, biologische 
landbouw en recreatieve waterzuiveringsvelden 
zijn een handvol mogelijkheden die het beheer 
van het buitengebied kunnen bepalen. Tegelijk 
met deze ontwikkelingen moet de ruimtelijke 
diversiteit terug gebracht worden. 

Ruimtelijke diversiteit 
Door de schaalvergroting van de landbouw, 
de noodzakelijke herverkaveling en moderne 
landbouwtechnieken zijn de verschillen in het 
landschap al decennia lang aan het vervlakken. 
Wat belangrijk is voor de identiteit en de sociale 
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hechting van de regio, het dorp en het individu, 
is de herkenbaarheid van het landschap.Tegelijk 
neemt de waardering en de noodzaak van 
watermanagement, natuur- en milieuontwikkeling 
zo'n grote vlucht dat het landschap weer gezien 
moet worden als een fundamentele basis voor 
het leven, het werken, het recreëren en het 

Goorloop 

wonen. Hoewel het Nederlandse landschap 
al lang niet meer natuurlijk is (het wordt al 
eeuwen lang gecultiveerd) en steeds minder 

de voedselproductie op zich neemt (als gevolg 
van de buitenlandse concurrentie), blijft het 
een essentieel onderdeel voor de toekomstige 
leefkwaliteit. De landelijke ruimtes moeten 
(noodzakelijke) waterberging en zuivering op 
gaan vangen, ruimte bieden aan de flora 
en fauna, recreatie en ontspanning , maar 
ook werkgelegenheid en nieuwe vormen van 
landbouw (meer kwaliteitsgericht). De gronden 
rondom Lieshout zijn niet primair geschikt voor 
de grootschalige landbouw (als concurrentieslag 
met het buitenland). De voorheen natte gronden 

Stiphoutseweg in 't Hof 

(richting beekdal, de broek en de beemden) 
kunnen hierdoor weer in ere hersteld worden 
door het ontwikkelen van natuurgebieden, natte 
recreatie en natte landbouw. Een goede 
ontwikkeling van het beekdal de Goorloop 
(ten westen van de kern) levert niet alleen 
waardevolle cultuurgebieden op, maar draagt 
ook bij aan de waterberging in het gebied en 
recreatieve (economische) mogelijkheden. Door 
het beekdal verder uit te diepen, gedeeltelijk te 
verbreden en ruimte te creëren voor wateropvang 
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ontstaat een nieuwe landschappelijke inrichting. 
Verantwoord grondbeheer van boeren en andere 
grondbezitters (agrarisch natuurbeheer) levert 
een grote bijdrage aan deze ontwikkeling 
en een betere inrichting en gebruik van het 
landschap. Maar ook de ontwikkeling van 
attractieve (duurdere) woon/werkgebieden (langs 
de Goorloop ), waardoor grote grondoppervlakten 
goed ingericht en beheerd kunnen worden, 
dragen bij aan de herontwikkeling van het 
landschap. 
Het ruimtegebruik gaat niet alleen over 
natuurontwikkeling, waterberging, landbouw en 

recreatie. Ook voor het wonen en werken is 
ruimte nodig. Het CBS voorspelt voor Nederland 
een bevolkingsgroei tot 2040. Ook Lieshout 
moet minimaal voor de eigen bevolkingsgroei 
woningen bouwen. Naast inbreiding op lege 
plekken in de kern, herstructurering van 
(industrie)gebieden of (oude) bedrijventerreinen, 
zal ook uitbreiding een optie zijn. Omdat de groei 
van de bevolking niet alleen in de kern op te 
vangen is. Een kwaliteit van het dorpse wonen 
is de directe, voelbare relatie met het landschap, 
met de ruimte. Door de ontwikkeling van het 
dorp in de afgelopen 100 jaar, waarbij schil na 

j 1 

Bron: Grote historische atlas van Zuid-Nederland, Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990 Groningen; Kaart uit 1916 Gemeente 
Lieshout 
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schil van bebouwing over het landschap heen 
is gelegd, is deze relatie verzwakt. Alleen aan 
de randen (en vooral de westelijke rand) is nog 
duidelijk een interactie tussen bebouwing en 
natuur voelbaar. Om deze kwaliteit van het dorp 
te herstellen dienen niet alleen de gebieden 
in het dorp (herstructurering, invulling) op een 
andere manier aangepakt worden, maar krijgt 
ook de uitbreiding een andere verschijningsvorm. 
Bebouwing moet zich meer naar het landschap 
voegen en bijdragen aan de landschappelijke 
inrichting. Waar groene 'speldenprikken' in het 
dorp ruimtes zijn voor het sociaal-
maatschappelijke leven, activiteiten en 

ook het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties 
is mogelijk. Deze clusters van bebouwing zijn 
puur voor het beheer en ontwikkeling van de 

Staartweg 

landelijke gebieden en voor de opvang van 
bevolkingsgroei en eventuele bedrijvigheid. Deze 
'buurtschappen' moeten niet ontwikkelt worden 
met het doel een nieuwe woonkern te vormen. 
Buiten de grenzen van de dorpskern moet vanuit 
het landschap ontworpen worden. Wat is er 
nodig, hoe en waar kan dat dan ontworpen 
worden. Op deze manier kan het typerende 
esdorpenlandschap met de weilanden, de 
bossages, de nederzettingen en de natte gronden 
als cultuurlandschap, als identiteit weer worden 

bestaande bebouwing in landschap, Den Houw teruggebracht, zij het in een 'vernieuwd jasje'. 

ontmoetingen van de mens, daar zorgen de 
rode 'speldenprikken' in het landschap juist 
voor de ontwikkeling, inrichting , bescherming 
en gebruik van de gronden, de natuur. Vanuit 
de cultuurhistorie, de bodemgesteldheid, het 
huidige grondgebruik en de toekomstige moge
lijkheden zijn locaties aan te wijzen waar 
deze rode 'speldenprikken' gesitueerd kunnen 
worden. Hierbij kan aangesloten worden op het 
verdichten van bestaande buurtschappen, maar akkerbouw in Lieshout 
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De beoogde ruimtelijke diversiteit rondom Lieshout 

heide, recreatiegebieden --

ontwikkeling 
wooncluster 

open groenvl 

bosgebieden 

kasteelachtig , nat 
gebied 

,_.,_.~---=-;,----------{woon/werk, 
weiland en 
recreatief) 

,...._,-+----------verdichten bestaand 
cluster 

ontwikkeling 
nieuwbouw "nat" 

- 11fll'!at--------- hoevelandschap 
..,. .. t--_,,;;• •~r---------verdichten bestaand 

cluster 

--~ -------Wilhelminakanaal 
i::::::;;;...-':'-::;, recreatief 

ontwikke len 

' ""~,----------verdichten bestaand 
cluster 

.::"llit-----verdichting rondom 
kasteel Croy van 
hoeves (woon/werk/ 
recreatief) 

ontwikkeling stede
_.atil!!ll'lr:---lijke woonmilieus 

aan water; Helmond 

Warande;Helmond 
ontwikkelen 
recreatie en 
woonclusters 
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Oosten: Ontwikkeling Goorloop 

2 

3 

ll. Visie en Uitwerking 

Nieuw woon/werkcluster, onregelmatige 
gesitueerde boerd erij en rondom 
kasteelnederzetting . De grote 
exploitatieopbrengsten va n dit 'exclusieve' 
type bedrijf- en woonruimte dragen bij 
aan de ontwikkeling van het beekdal . De 
gronden om dit cluster va llen onder eigen 
beheer en zijn in te zetten als weilanden, 
bosgebieden, lichte landbouwactiviteiten en 
(water)recreatie (afgraving) 

boerderijachtige bebouwing langs paden in 
drassige gronden . 8-1 2 woningen, waarbij 
per woning 1 hectare grond(beheer) valt. 
Waterberging en exploitatie als 
kweekvijvers mogelijk. 

Door gehele gebied en langs Goorloop Fiets-, 
skeeler- , en wandelpaden intensiveren. 
Waterrecreatie mogelijk als : roei- en 
kanovaart als ook waterfi etsmogelijkheden . 
Verder lichte recreatie als parasailvelden , 

• sportvelden, ruimte voor incidentele 
dagevenementen (shows, paarden-
concours) 

Afname van de landbouw met name de 
intensieve veeteelt. Extensieve veeteelt, 
biologsche landbouw, agrarisch 
natuurbeheer stimul eren. Regels 
versoepelen particulier grondbeheer en 
exploitatie 
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1. Nieuw woon/werkcluster: Kasteel cluster 

2. Verdichting van bestaande linten 

3. Ontwikkeling natte gronden: de Beemden 

53 ll. Visie en Uitwerking 

Uitbreidingen 
Binnen de ontwikkeling van de Goorloop zijn 
diverse manieren om uitbreidingen ruimtelijk 
vorm te geven. Belangrijk hierbij is dat de 
bebouwing geclusterd wordt, om zo verspreide, 
losstaande woningen in het landschap te 
voorkomen . Op deze manier kan de "leegte" 
van het landelijke gebied gecontroleerd worden . 
Verder dient een deel van de opbrengsten in 
de ontwikkeling van de Goorloop gestoken te 
worden . Dit houdt in dat veelal de exclusievere 
woon- en/of werk milieus hier ontwikkeld zullen 
worden. 
1.Het kasteel cluster bestaat uit een 
kasteelachtige bebouwing waarin kantoorruimte, 
extensieve bedrijvigheid en woningen gesitueerd 
worden. Rondom dit kasteel liggen verspreide 
boerderijen. Deze zijn langs strakke lijnen (de 
wegen) in het natte gebied geplaatst. Het 
geheel vormt een miniscuul landgoed op zich 
met passend inrichting zoals oprijlanen, paden , 
intieme plekjes, water en doorkijken; met als 
centraal hoogtepunt: het kasteel. 
2.De verdichting van de bestaande linten houdt 
in dat grootte kavels tussen de bestaande 

( bebouwing geplaatst worden. Hierbij heeft het 
lint wel doorkijken richting landschap. 
3.De Beemden is een nieuwe bouwlocatie. Het 
heeft een gefaseerde opbouw, waarbij eerst de 
natuur met de natte gebieden en bijhorende 
beplanting en bossages aangelegd worden Na 
een periode van 5-10 jaar kan de locatie 

, verder ontwikkeld worden. In de Beemden is 
woningbouw, als gevolg van de natte gronden , 
alleen langs de aangelegde wegen en paden 
mogelijk. Dit levert een strak, maar onregelmatig 
geheel op in een "onvoorspelbaar gebied". 
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waterbergingsgebied. 
mogelijkheden voor 
lichte recreatie en 
agrarisch beheer 

lichte verdichting van 
bestaande 
nederzetting (opvang 
woningen uit 
landelijke gebied) 

wooncluster hoeve 
Cluster van 8-12 
woningen met elk het 
beheer ( en aankoop) 
over minimaal 1 hec
tare grond. 

Goed beheerde kap
bossen met mogelijk
heden voor recreatie: 
kinderboerderijen, 
dagcampings, fiets- , 
wandel- , en skeeler
paden aanleg. 
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1. Uitbreiding van de inversie 

•i.. . 
Verdichting van Beemdkant 

55 ll. Visie en Uitwerking 

Uitbreidingen 
In het westelijke landschap bestaan dezelfde 
typen bebouwing als in het oostelijke deel. Ook 
hier zijn de strakke verkavelingen in de natte 
gebieden aanwezig en ontstaat er de verdichting 
van de linten. In dit deel van het landschap ligt 
echter ook de inverse bebouwing. 
1.Deze clusters zijn gebaseerd op de 
hoevebebouwing. Ze ontstaan rondom een open 
ruimte , aan een lint of aan een zijtak daarvan. De 
dichtheid is minimaal 1 won/ha . Deze clusters 
vormen de inverse van de groen ruimtes in de 
kern . 

2.De verdichting van de bestaande linten houdt 
in dat grootte kavels tussen de bestaande 
bebouwing geplaatst worden . Hierbij heeft het 
lint wel doorkijken richting landschap. 
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Verwevingsrand Waar de bebouwing van 
het dorp het landschap raakt en de inverse 
ontstaat, bevindt zich een verwevingsgebied 
tussen dorp en ruimte. Aan de ene kant de dichte 
bebouwing van het dorp en aan de andere kant 
de ruimte van het esdorpenlandschap. Lieshout 
heeft hier de mogelijkheid om woonmilieus 
die een directe relatie met het landschap 

- lage, open gronden (gras , landbouw) 

- diohte beplanting (bos, fruitteelt 

bebouwing lint 

bebouwing op ------
gemeenschappelijke 
grond 

hoeve 

-

ll. Visie en Uitwerking 

aangaan te ontwikkelen. Dit verwevingsgebied 
dient zorgvuldig ontworpen te worden, waarbij 
de bebouwing zich voegt naar de structuren van 
het landschap. Mogelijkheden zijn: verdichting 
van de linten, nieuwe hoevenederzettingen, en 
woningen in gemeenschappel ijke groenruimtes. 
Dit alles verwoven met bosgebieden, weilanden, 
recreatievelden en landbouwgronden. 

bestaand sportcomplex 
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ll. Gemeenschappelijkheid en 
Zelforganisatie 

De unieke kwaliteit van het dorpse wonen ligt 
naast de landschappelijke relatie, in de vrijwillige 
gemeenschappelijkheid van het individu. De 
'Gemeinschaft' waar verantwoordelijkheden van 
het gemeentebestuur worden overgedragen aan 
de mensen. Het zelforganiserend vermogen van 
de dorpeling en de buurt moet niet onderschat 
worden. Zoals het Opzoomeren heeft duidelijk 
gemaakt, vormen deze verantwoordel ijkheden 
een onderlinge sociale band. Een band, die 
de essentie is van een dorpse gemeenschap. 
In deze tijd waar de enorme mobiliteit en 
individualisering van de bevolking afstand tussen 
buren en omwonenden schept, is een grote 

gemeenschappelijk hofje 

groep mensen weer op zoek naar die sociale 
hechting. Het dorp biedt een leefstijl, biedt 
woonmilieus op basis van het zelforganiserende 
vermogen. Het beheren van de straatverlichting 
en het onderhouden en plannen van de inrichting 
van de straten en groene ruimtes, evenals 
het ophalen van straatvuil en de eerste zorg 

voorbeeld gemeenschappelijke tuin 2/1 kap 

voor hulpbehoevenden zijn taken die deze 
dorpsgemeenschap over kan nemen. 
Programma's moeten hiervoor opgestart worden, 
in samenwerking met gemeente, dorpsbewoners, 
verenigingen en eventueel externe organisaties 
zoals de "Opzoomeren Mee" organisatie. 

Gemeenschappelijke gronden 
Het beheer van gemeenschappelijke gronden 
zoals tuinen, straten, weilanden en speelvelden 
zorgt voor een versoepelde scheiding tussen 
publieke en privé gronden en draagt bij aan de 
verantwoordelijkheden van de burger. Met name 
de grote groep van de 55+ generatie is hiervoor 
in te zetten en enthousiast te maken. Door het 
grote aantal en de beschikbaarheid van deze 
generatie kunnen zij tegen vergoeding (van de 
werkverschaffing) in dit proces een spilfunctie 
gaan krijgen. Zij kunnen vooral in het begin 
de harde kern vormen van de startende 
activiteiten. Deze afwikkeling van (gemeentelijke) 
verantwoordelijkheid is een langzaam proces, 
maar door woonmilieus te ontwikkelen waar 
het beheer van de groene ruimtes onder de 
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bewoners valt, wordt een eerste stap gezet. landschappelijke buitengebieden over wordt 
Hofjes, woonstraten, gemeenschappelijke tuinen genomen. 
zijn middelen die inzetbaar zijn om het proces 
van sociale hechting op gang te brengen. 

voorbeeld beheer straat en groeninrichting 

Sociale hechting 
Het dorp heeft door de beperkte ruimtelijke 
omvang en de statische ontwikkeling in bevolking 
een goede basis om deze sociale hechting te 
ontwikkelen. Het dorp biedt een leefstijl die uitgaat 
van een behoefte aan sociale hechting, grote 
inspraak in de dorpsorganisatie, verantwoording 
voor de omgeving en het sociale milieu en 
waardering en beheer van de omliggende 
groene ruimtes in een overzichtelijke, herkenbare 
structuur. Ook het verenig ingsleven speelt hierbij 
een belangrijke rol. Met name de cultuur
historische activiteiten (zoals Gildefeesten) 
versterken de sociale identiteit en 
aantrekkelijkheid van het dorp. Hiervoor moeten 
voldoende faciliteiten en financiële steun worden 
geboden. Uiteindelijk kan dit proces van 
gemeenschappelijkheid en zelforganisatie 
uitmonden in een dorpsorganisatie waarbij 
zelfs het beheer (en exploitatie) van de 
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111. KADER: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
de afwikkeling van informele groenruimtes in de kern 
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)j ~ 
Randen Driesprong 

111. Ruimtelijke Ontwikkeling 
van de kern 

Het kader voor de ruimtelijke structuur gaat 
uit van de 4 principes (randen, de driesprong, 
de linten en de inversie). Hiernaast heeft het 
dorp een 'sub'-structuur van open ruimtes die 
door paden en wegen verbonden zijn. Achter 
de bebouwing van de linten liggen deze open, 
informele groene ruimtes. Soms liggen daar 
belangrijke functies aan, zoals de kerk, het 
kerkhof en het recreatieveld, maar meestal 
vormen deze ruimtes een informele, intieme 
structuur op zich. Deze intieme groene ruimtes 
lopen vanuit het centrum 'de Heuvel' naar buiten 
toe. Deze ruimtes vormen de verblijfsruimtes 
van het dorp en zetten het kader voor sociale 
ontmoetingen en diverse activiteiten. Vanuit de 
Heuvel lopen deze plekken als een netwerk naar 

Heuvel, zicht op gemeentehuis 

~ ~ 

Linten Inversie 

voorbeeld 
woonstraat 

buiten toe, waar de ruimtes overgaan in het 
landschap. Wanneer je deze structuur doorzet, 
rekeninghoudend met de mogelijkheden van 
herstructurering, dan levert dit een netwerk van 
groene, informele ruimtes op. De ruimtes zijn 
divers en gaan van gemeentelijk niveau (rondom 
kerk, recreatieveld, en kerkhof) tot buurt- en 
straatniveau (hofjes, pleintjes, speeltuinen). Waar 
de bewoners een kleine participatie hebben bij 
het bepalen van de inrichting van het kerkplein 
kunnen ze echter wel een zeer grote participatie 
hebben bij de inrichting, invulling en beheer van 
de eigen buurt. 
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Inbreiding 

leegstand Abonné terrein 

61 ll. Visie en Uitwerking 

Achtertuinen tussen de Kuiperstraat en de 
Bavardestraat 

Braakliggend terrein aan de Dorpstraat en de 
sanering van garagebedrijf aan de Kuiperstraat 

Afbraak Basisschool "de Fontein" 

Herstructurering jaren '60 wijk, 
voornamelijk rondom kerkhof 
goede mogelijkheden 

Herstructurering 
bedrijventerrein "de 
Papenhoef" 

Rijksmonument. Havenweg 
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Inbreiding 
Lieshout heeft een aantal locaties waar in 
de nabije toekomst mogelijke inbreiding of 
herstructurering kan plaatsvinden. Op basis van 
de visie en het gestelde kader kunnen deze 
locaties verschillende invullingen krijgen. 

noordzijde Abonné 

Het leegstaande terrein van Abonné op de 
hoek van de Schutsstraat en de Molendreef 
en het braakliggende terrein aan de Dorpstraat 
zijn de meest voor de hand liggende locaties 
voor woningbouw. De basisschool "de Fontein" 
zal door een teruglopend aantal leerlingen 
in de nabije toekomst worden gesloten. Het 
aangrenzende voetbalveld kan tegelijk met 

voetbalveld, zicht op basisschool "de Fontein" 

de herstructurering van dit gebied worden 
meegenomen. Binnen het gestelde kader van 
de Ruimtelijke Ontwikkeling in de kern, is op 
deze plaats wel een groenruimte aangegeven. 
Hiermee moet bij het ontwerpen rekening 
gehouden worden. Ook de groene ruimte rondom 
het Rijksmonument dient behouden te blijven. 
Wel kan deze opengesteld worden voor publiek 
of als semi-openbaar ruimte gebruikt worden. 
Door lage bebouwing als inbreiding in deze 
ruimte te plaatsen, krijgt de ruimte een nieuwe 
functionaliteit. 

achterkant 
Gemeente 
huis 

Het gemeentebestuur zal binnenkort haar intrek 
nemen in het nieuwe gemeente huis in Beek 
en Donk. Hierdoor verliest het Gemeentehuis in 
Lieshout haar functie. Voorop staat dat dit 
oude Raadhuis bewaard en dus herbestemd 
moet worden. De achterruimte die nu als 
parkeerplaats gebruikt wordt, kan hierdoor een 
andere functie gaan vervullen. Bij herbestemming 
tot horeca, kantoorruimte, museum, bibliotheek 
of woonruimte kan de achterplaats een nieuwe 
verblijfsruimte vormen. Hierdoor wordt deze 
ruimte een onderdeel van de groenruimtes en 
padenstructuur in het dorp. 
Het verplaatsen van het bedrijven terrein aan 
het Wilhelminakanaal is een reële optie waar de 
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gemeente Laarbeek op dit moment al afspraken 
over aan het maken is. Hierdoor komt een grote 
ruimte vrij voor woningbouw. Het is ook hier 
belangrijk dat er een (semi-)openbare ruimte 
wordt ontwikkeld aansluitend op het kanaal. 

grasveld aan Floreffestraat 

Voor de verre toekomst zijn er nog mogelijkheden 
in het herstructureren van de diepe achtertuinen 
tussen de Bavardestraat en de Kuiperstraat. 
Dit kan een openbare groenruimte opleveren, 
een gemeenschappelijke achtertuin of een 
kleinschalige inbreiding . 
Tot slot zullen de jaren '60 woningen, in de 
wijk ten westen van de Heuvel, over 15 tot 20 
jaar waarschijnlijk niet meer voldoen aan de 
wensen van de consument. De beperkte grootte 
en mogelijkheden van de woningen kunnen de 
wens voor herstructurering oproepen. Door de 
grootte van de wijk zal dit een heel nieuw 
"imago"aan het dorp gaan geven. Belangrijk 
is dat binnen de visie, aan de hand van de 
principes en de groenruimte de woonmilieus 
worden ontworpen. 

ll. Visie en Uitwerking 
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zicht naar oosten vanaf brug bij Sonseweg 

Wilhelminakanaal Lieshout heeft twee 
typen randen. Een zachte verwevingsrand in 
het westen en de overige harde randen in het 
oosten, noorden en het zuiden. Deze randen 
bepalen de ruimtelijke identiteit van de kern. 
Echter, de zuidrand heeft een kwaliteit die 
niet door het dorp wordt benut, namelijk het 
Wilhelminakanaal. Dit kanaal biedt unieke woon
leef- en recreatiemogelijkheden. Nog belangrijke~ 
is, dat de integratie van het kanaal in de 
ruimtelijke structuur van het dorp leidt tot een 
nieuw gezicht. Zeker op de lange termijn zal het 
een belangrijk onderdeel van de identiteit van 
het dorp worden. 
Het kanaal is tussen 1910 en 1923 gegraven als 
transport-as tussen de textielsteden Tilburg en 
Helmond. Nog steeds wordt het kanaal gebruikt 
als transportmogelijkheid van vele bedrijven. 
Ook Bavaria is afhankelijk van de infrastructurele 
mogelijkheden die het kanaal biedt. Om de 
scheepvaart zo min mogelijk te belemmeren 
en vanwege veiligheidsredenen is kleinschalige 
recreatie, zoals roei- en kanovaart, op dit 
moment niet mogelijk. Dit neemt niet weg dat 
recreatieve scheepvaart een reële optie is. Door 
de ontwikkeling van een passantenhaven bij het 

dorp kan de recreatie in en rondom de kern 
een nieuwe impuls krijgen. Bavaria speelt in dit 
opzicht zeker de rol van "trekker" (rondleidingen, 
bierproeven e.d.) en zou deze activiteiten verder 
kunnen ontwikkelen. Ook de ligging van het 
dorp aan de rand van het stedelijke gebied 
zorgt ervoor dat de passantenhaven een goede 
"uitvalsbasis" is voor toeristen die enkele dagen 
willen blijven. De mogelijkheden voor recreatie 
kunnen in de toekomst worden uitgebreid . 
Kleinschalige sportactiviteiten zoals klimwanden 
en parasailvelden versterken de aantrekkelijkheid 
van het dorp. 
Het kanaal biedt nieuwe woon-, maar ook 
werkmogelijkheden. Kantoren en kleinschalige 
bedrijvigheid kunnen profiteren van de 
aantrekkelijke vestigingslocaties, als ook de 
relatieve nabijheid van de steden Eindhoven 
en Helmond. Footloose bedrijven, zoals ICT
bedrijven en adviesbureaus, zijn zeker inzetbaar 
in dit gebied. 
Water en wonen is een gouden duo. Nieuwe 
soorten woonmilieus kunnen in Lieshout 
ontwikkeld worden en zullen het bovenste 
segment van de woningmarkt aantrekken. 
Hiermee kan de passantenhaven en overige 

zicht naar westen vanaf Bavaria terrein 
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ingrepen voor een deel gefinancierd worden. 
Wonen aan het water, aanlegsteigers voor de 
(kleinschalige) scheepvaart, hoge esthetische 
en ecologische kwaliteiten zijn de kernkwaliteiten 
van dit gebied. Tevens zijn diversiteit in bevolking 
en woonmilieu belangrijke stedebouwkundige 
uitgangspunten en dienen ook hier gerealiseerd 
te worden. acher Papenhoef 

De beplanting langs het kanaal bestaat uit een 
dichtbegroeid pakket van struiken en bomen. 
Aan de hand van fotomateriaal en uit de grootte 
en omvang van de beplanting valt af te lezen dat 
de bestaande beplanting nauwelijks historische 
waarden heeft. Hoewel het kanaal al circa 80 
jaar bestaat is de beplanting waarschijnlijk vele 
jaren later aangebracht. Enkele oude bomen aan 
de kant van het Bavaria terrein zijn de restanten 
van de voormalige weg naar Aarle-Rixtel en 
zijn de enige elementen van cultuurhistorische 
betekenis. Om het kanaal toegankelijk en 
zichtbaar te maken zal op divers plekken de 
beplanting moeten worden uitgedund of worden 
vervangen door ander type beplanting. 
Het gebied van ontwikkeling, de kanaalzone, 
dient een bepaalde omvang te hebben om 
daadwerkelijk als ru imtelijke identiteit van het 

opslagterrein Bavaria 

dorp gezien te worden. Op dit moment ligt aan 
de noord kant van het kanaal een kleinschalig 
bedrijventerrein (timmerbedrijven, brandweer 
e.d .) en een opslagplaats van Bavaria 
(bierkratten e.d.). De mogelijkheid om het 
bedrijventerrein naar het "Bemmer'' terrein in 
Beek en Donk te verplaatsen, wordt door 
de gemeente al besproken. Op die locatie 
hebben de bedrijven een directere aansluiting 
op de autowegen naar Helmond en Den 
Bosch en tevens meer ruimte voor toekomstige 
uitbreidingen. Het toekomstige bedrijventerrein 
van Bavaria in het oosten heeft zeker genoeg 
ruimte om de opslag van pallets en lege kratten 
op te vangen. Ook de "aanlegsteiger" van Bavaria 
zal meer naar het oosten moeten worden 
verplaatst, zodat de kanaalzone de "body" krijgt 
de het nodig heeft. aanlegsteiger Bavaria 
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2002, Bavaria vanuit de Burg. v/d Heuvelstraat 

Bavaria is niet alleen ruimtelijk gezien een 
groot onderdeel van het dorp. Ook gevoelsmatig 
hoort het bij de identiteit van het dorp. Het 
bedrijf dat oorspronkelijk in de 18de eeuw al 
was gesticht, maar pas in 1925 Bavaria werd 
gedoopt, is een belangrijke motor geweest voor 
de groei van het dorp. Het bedrijf heeft ook 
een grote betekenis in het steunen van het 
verenigingsleven en de diverse activiteiten in het 
dorp. Bovendien verschaft het de bewoners van 
Lieshout werkgelegenheid en draagt hierdoor 
dus bij aan de functionaliteit van het dorp. 
Hoewel een grootschalig bedrijventerrein niet 
bij de kwalitetien van een dorp hoort, is het 
heel gevaarlijk om een dorp van zijn identiteit 
te strippen, want wat komt er voor terug? Is 
Lieshout dan niet meer dan een doorsneedorp 
in Brabant? Natuurlijk moet met beleid de 
ontwikkeling van Bavaria worden gestuurd. Want 
in dit landelijke gebied is al snel het plafond 
bereikt voor grootschalige uitbreidingen. Een 
kwaliteit van het dorp is het landschap en wat 
blijft daarvan over als het steeds maar weer 
wordt volgebouwd met nieuwe silo's, mouterijen 
en frisdrankfabrieken? 

Op dit moment is Bavaria bezig om aan de 
oostelijke rand een grootschalig bedrijventerrein 
te ontwikkelen. Afhankelijk van de groei van het 
bedrijf zal dit voor de komende 5 tot 10 jaar 
voldoende zijn. De mogelijkheden voor uitbreiding 
na deze periode zijn schaars. De ontwikkeling van 
de Goorloop en de beschermde landschappelijke 
zone rondom het kanaal beperken de (oostelijke) 
opties. Ook de bosgebieden ten zuiden van 
het dorp zijn historsich waardevol. Ten noorden 
van het huidige uitbreidingsgebied wordt het 
nieuwe Beemden ontwikkeld, zodat ook hier 
geen mogelijkheid meer is voor grootschalige 
uitbreiding. Enkele zeer kleine locaties bij 
het bestaande bedrijventerrein ten noorden 
van de Beekseweg zijn optioneel, maar van 
verwaarloosbare grootte. Het dorp en de 
landschappelijke gebieden er omheen zijn gebaat 
bij een zo klein mogelijke aantasting van 
de ruimte door bedrijventerreinen. Het is dus 
belangrijk dat het dorp niet ingekapseld wordt 
door een wand van gebouwen. Bavaria zal 
dus de bedrijvigheid op andere, geschiktere 
locaties (langs snelwegen en op bestaande 

1924 Brouwerij aan de Kerkdijk 
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groene afscherming 

bestaande locatie 

bedrijventerreinen) verder moeten ontwikkelen. 
De ontwikkeling van de Goorloop en de 
groeninrichting en afscheiding van het nieuwe 
bedrijventerrein zal een voorname rol gaan 
spelen. Bavaria en Lieshout zijn met elkaar 
verbonden. Dit mag best gezien worden. Vooral 
~u met de oostelijke uitbreiding kan daar op 
in worden gespeeld. Het bedrijf moet het dorp 
echter niet overschaduwen. Zichtlocaties op het 
terrein vanuit bepaalde hoeken dragen bij aan 
de kracht van het bedrijf en de identiteit van 
het dorp. Maar een overdaad aan gebouwen 
langs de grote wegen heeft een gevoel van 
plaatsloosheid in zich en moet vermeden worden. 
De zichtlocaties kunnen uitgebuit worden als 
reclameplek voor Bavaria en kunnen het gezicht, 
de allure van een groot bedrijf benadrukken. Dit 
moeten geen grauwe identiteitloze bouwmassa's 
zijn, maar scherpe, duidelijke architectuur 
waaraan Bavaria herkenbaar is. 
De groene wand is een dichte wand van bomen 

en an ere ep anting. Dit schermt het grote 
bedrijventerrein vanuit diverse hoeken af van 
de passant, waarbij de omvang van het terrein 
niet direct zichtbaar wordt (en domineert). Ook 
de ontwikkeling van de Goorloop moet niet in 
de weg worden gestaan. Bavaria kan hiervoor 
tevens een goede bijdrage leveren. Bij het 
bedrijf zijn productieprocessen die een bepaalde 
hoogte vereisen, maar (m.u.v. mouterij e.d.) de 
bebouwingshoogte moet niet de uiteindelijke 
boomhoogte (20 à 25m) overschreiden en zo de 
functionaliteit van de groenwand te niet doen. 

zicht vanaf Hoofakker (zuiden) 
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0-5 
jaar 

~ 
Versoepelen regelgeving en 
vergunningen voor 
bebouwingsoppervlakte en 
bedrijvigheid; ruimere 
bouwmogelijkheden voor 
klantextensieve bedrijven, zeker 
aan de linten 

l&I .. 
Invullen van enkele inbreidingslocaties 

Laanbeplanting aanleggen aan lint 
vrijgeven aan lint van kavels (vrije sector) 

Herbestemmen Gemeentehuis 
Herinrichting achtergebied 
Openstellen tuin Rijksmonument (versta 
aankoop grond) 
Aankoop grond voor fietspad en aanleg 
Ontwikkelen ca.17 seniorenwoningen 

Verplaatsen bedrijven naar terrein in Beek en Donk 
Verdichten beplanting kanaalranden 
Bouw fietsersbrug en aanleg snelfietspad 
(Stiphoutseweg) 
Uitgraven havens en egaliseren bouwgronden 
Aanleg geluidswal 



Ingrepen 

5-10 
jaar 

[i]~~ 
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[~][~] ~1-----------r---------..r 

Ontwikkeling div. woon/werlocaties aan Goorloop 
Verdichten bestaande clusters 
Ontwikkelen recreatiemogelijkheden op Goorloop 
Aanleg (Fiets)paden 

andschappleijke beheer valt onder locaties 

t~ 
ankoop gronden verweving-

Aanwijzen en/of aankoop bouwl~ 
voor toekomstige uitbreidingen i~ 
elijk buitengebied 
Aanleg beplanting en natte natuur • 
Mogelijkheden voor lichte recreatieveld 
aanleg skeeler- en fietspaden 

.. 
Investeren in alternatieve land~ n 
herontwikkelen cultuurlandsch _' 

~ 

Ontwikkelen bebouwing en vrijgeven kavels 
Ontwikkelen kantoorruimte aan boulevard 
Toestaan lichte horeca: passantenhaven en boulevard 
Grote inspraak en beheer van openbare ruimtes 
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10-20 
jaar 

~~ 
Ontwikkelen woning& 
clusters van 8-12 woningen 
lichte bedrijvigheid mogel.._ 
Grondbeheer valt onder ei.
Iers 

\ 

Ontwikkelen woningbouw met 
gemeenschappeiijke groenruimte 
(tuinen e.d.) 

Herstructurering jaren '60 wijken 
informele groen ruimtes creëeren met 
veel inbreng en verantwoorelijkheid voor 
individu 

Bekijken wat de recreatie
mogelijkheden zijn 
i.v.m.afname scheepvaart? 

ll. Visie en Uitwerking 



Overzicht 

Bovenstaande kaart is een totaal beeld van 
de geplande ingrepen. Hier is duidelijk het 
snelfietspad te zien richting Stiphout (gemeente 
Helmond) . Dit fietspad maakt de afstand naar 
Helmond 'korter' en is tevens een interessante 
recreatieve fietsroute . 
Op de kaart is het aanta l uitbreidingen zichtbaar, 
waarbij een onderscheid is gemaakt in bestaande 
bebouwing en nog te ontwikkelen bouwlocaties. 
Eveneens is een onderscheid aangegeven tussen 
de typen uitbreidingen : de lintbebouwing (ronde 
vormen) en de natte gebieden (vierkant) . 

72 ll. Visie en Uitwerking 

OVERZICHTSKAART 
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KANAALZONE De kanaalzone is gekozen 
om als voorbeeld te dienen voor de concrete 
uitwerking van de visie. De kanaalzone is het 
gebied vanaf het Wilhelminakanaal tot helemaal 
achter het Gemeentehuis. Door de omvang van 
het terrein krijgt Lieshout een nieuw zuidelijk 
gezicht evenals een nieuwe kwaliteit, namelijk 
het kanaal. De kanaalzone is opgedeeld in 4 
delen: Het Achterom (1), Het Hof en de Haven 
(2), De Promenade (3) en tot slot De Weide 
(4). Elk deelgebied zal afzonderlijk worden 
behandeld. 

ll. Visie en Uitwerking 
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HET ACHTEROM 

kenmerk aantal grondgebruik 
woningen (m2

) totaal 

2/1 senioren 4 
. 

stalwoning senioren 13 2820 

Totaal woningen: 17 Totale oppervlak (incl): 12394m2 (13won/ha) 

*semi-openbare ruimte niet in grondgebruik uit te drukken 

Het gemeentebestuur van Laarbeek betrekt 
binnenkort het nieuwe Gemeentehuis in Beek 
en Donk. Hierdoor komt het gemeentehuis in 
Lieshout leeg te staan. Er zijn momenteel nog 
geen concrete plannen voor de invulling van dit 
pand. De achterruimte, nu de parkeerplaats, 
kan hierdoor een andere functie krijgen. Binnen 
het gestelde kader van de achterruimtes kan 
ook deze ruimte een verblijfsfunctie worden met 
een relatief formele sfeer, zodat het aansluit 
bij het statige Raadhuis ( oudste deel van het 
gemeentehuis). 
Het Rijksmonument aan de Havenweg is een 
bijzondere kwaliteit van het dorp dat zeker 
gezien mag worden. Door het openstellen van 

de tuin rondom het pand, als informeel park, 
krijgt Lieshout er weer een kwaliteitsruimte bij. 
Beide ruimtes zijn anders van invulling: informeel 
versus formeel. Door deze beide goed af te 
bakenen met een bebouwingsstrip, krijgt elke 
ruimte het juiste 'gewicht' mee. De paden 
verbinden beide ruimtes, zodat ook een 
aansluiting naar het kanaal vanuit de Heuvel 
makkelijk gemaakt kan worden. De ligging 
van beide ruimtes zo dicht bij het 
voorzieningengebied zorgt ervoor dat het zeer 
geschikte locaties zijn voor seniorenwoningen. 
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HET HOF EN DE HAVEN 

kenmerk 
aantal grondgebruik 
woningen (m2

) totaal 

lintbebouwing vrije sector 9 8428 

gezinswoning havenzicht 10 5457 

luxe appartementen havenzicht 10 3014 

starterswoningen hofwoning 25 3225 

seniorenwoningen hofwoning 16 8419 

Totaal woningen: 70 Totale grondoppervlak (incl): 42628 m2 (17won/ha) 

Om de grootte van het gebied op te delen is 
gekozen voor een tweedeling van achterruimtes. 
Waarbij beide ruimtes een andere invulling 
hebben gekregen. Het Hof bezit een informele, 
intieme kwaliteit met een grote mate van 
zelforganisatie. Het doorgaande pad richting 
kanaal zorgt ervoor dat het geen afgeschermde 
gemeenschap kan worden, maar een semi
openbaar gebied blijft. 

De Haven is een openbaar gebied. Hier is de 
aanlegplaats van dorpsbewoners. Het gebied 
bezit niet een dermate bovenlokale kwaliteit dat 
het toeristen aan zal trekken. Op deze manier 
blijft het een plek voor het dorp en dus onderdeel 
van het netwerk van informele achterruimtes. 
De havenweg zal als lint ontwikkeld worden, 
waarbij er een verdichting van bebouwing 
optreedt. 
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DE PROMENADE 

kenmerk aantal 
woningen 

lintbebouwng vrije sector 15 

bedrijfsruimte 120 ml pand 
promenade 

appartementen 12 

2/1 gezinswoning 14 

veldwoningen senioren 20 

Totaal woningen: 61 

De Promenade heeft een bovenlokale functie. 
Hier ligt een recreatieve passantenhaven. De 
ruimte die hier ontstaat heeft daarom ook 
een openbare functie: recreatief veld (kermis, 
sportdagen etc). Het is een locatie met aanzien 
en dus zeer geschikt voor bedrijven zoals 
adviesbureaus, advocatenkantoren, 
ICT-bedrijven en andere footloose bedrijven. 
Door de functiemenging krijgt het gebied een 
bovenlokale eigenschap, en zal hierdoor een 
herkenningspunt zijn in de ruimtelijke, maar ook 
in de sociale structuur van het dorp. 

ll. Visie en Uitwerking 

grondgebruik 
(m2

) totaal 

8134 

-

2322 

4176 

6912 

Totale oppervlak (incl}: 29700'm2 (20 won/ha) 
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DE WEIDE 

C 

vrije sector 
weidewoningen 

snelfietspad 
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DE WEIDE 

kenmerk aantal grondgebruik 
woningen (m2

) totaal 

lintbebouwing vrije sector 4 3234 

weidewoning - 28 25778 

Totaal woningen: 32 Totale grondoppervlak (incl): 53396 m2 (6 won/ha) 

De weide vormt de zuidrand van het dorp. De 
overgang van bebouwing naar landschap is hier 
voelbaar doordat de woningen als 'koeien'in 
een weide zijn geplaatst. Hierdoor ontstaat 
er een verwevingsrand, die voor en dorp 
als Lieshout typerend genoemd kan worden. 

De weidewoningen staan in een 
gemeenschappelijke ruimte waarbij een grote 
mate van zelforganisatie gewenst is. De 
lintbebouwing van de Havenweg gaat hier het 
kanaal over en loopt zo het landschap in. 
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NAWOORD De visie, de principes en het 
kader bieden een set aan spelregels, 
voorwaarden en mogelijkheden. Deze set van 
spelregels is bedoeld om een structuur te 
bieden, die de toekomstige, maar ook de huidige 
ontwikkelingen van het dorp hanteerbaar maken. 
Lieshout kan haar kwaliteiten ontwikkelen en 
weer een plaats krijgen in de ruimtelijke, maar 
ook maatschappelijke diversiteit van plekken. 
Aanknopingspunten en uitwerkingen binnen de 
gestelde ideaal visie zijn gegeven om de huidige 
manier van ontwerpen te doorbreken. Er is een 
omslag gevraagd in de denkwijze van ontwerpen 
en ontwikkelen. Geen plaatselijke invulling van 
gebieden meer, maar het ontwikkelen van 
gebieden aan de hand van een overkoepelende 
visie, waarbinnen elk gebied zijn functie in het 
geheel heeft. 
Zelforganisatie, gemeenschappelijkheid, het 
landschap en de herkenbaarheid van de dorp 
zijn grondslagen van het 'nieuwe' denken. 
Vanuit deze kwaliteiten dienen de toekomstige 
plannen te worden uiteen gezet. Het dorp biedt 
woon-, werk-, en leefruimte voor een specifieke 
doelgroep, voor een specifieke leefstijl. Maar 
de segregatie die ontstaat is niet op basis van 
inkomen, leeftijd of culturele achtergrond . Het 
is een onderscheid op basis van die leefstijl, 
waarbinnen een diversiteit (een gradatie) aan 
woonmilieus mogelijk blijft. Een dorp is meer dan 
een idyll isch plaatje alleen en dient daarom ook 
zo behandeld te worden. 

Nawoord 
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BIJLAGE 1, Bron: 'Stedelijk groen en Landschap' H.Lörzing, 2000 TU Eindhoven, Facutleit 
Bouwkunde. Keuning 'De historische-geografische landschappen van Nederland'1946 en 
J.T.P.Bijhouwer 'Het Nederlandse landschap' 1971 Amsterdam. 

Keuning 's boek heeft de nederzettingspatronen als ingang en Bijhouwer's boek geeft in de eerste plaats een 
indeling naar ontginningsgeschiedenis. Tezamen geven deze boeken een goed overzicht van de Nederlandse 
cu ltuurl a ndscha ppen. 

Terpenlandschap 
Locatie : Noord Nederland (zeekleigebieden van Friesland en Groningen) en plaatselijk aan de Zeeuwse 
kust. Deze vorm van bewoning dateert al uit de Romeinse tijd . Gekenmerkt door een ontginning vanuit 
opduikingen in het slikkengebied aan zee. Deze opduikingen werden door de mens opgehoogd en bewoond. 
Later werd het omliggende land aangewonnen en ontstond een regelmatig stervormig patroon van wegen met 
daartussen een onregelmatige blokverkaveling 

Esdorpenlanschap 
Locatie: gehele zandgebied van Oost- en 
Zuid-Nederland. 
Het is ontstaan doordat ontginners in de 
vroege Middeleeuwen een open plek in het 
bos uitkapten, er gingen wonen en er akkers 
inrichten. Deze complexen van akkers en 
boerderijen worden essen( of ook wel enken) 
genoemd. Zij vertonen een kern met meestal 
een met bomen begroeide pleinvormige 
centrale open ruimte (de brink) waar vanuit 
wegen met boerderijen in een onregelmatige 
stervormig patroon uitwaaieren. De kavels 
vertonen onregelmatige blokken. De rand van 
de es werd door wildwallen (houtwallen die 
het wild moesten tegenhouden) begrensd. De 
essen liggen op relatief hoge gronden; de 
lagere, nattere gronden naar de beekdalen 
toe waren als weide in gebruik. Het 
esdorpenlandschap kon zich tot een sterke 
agrarische gemeenschap ontwikkelen door 
gebruikt te maken van omliggende, armere 
gronden. Hier werd geleidelijk aan bos gerooid ; 
er ontstond heide die geschikt bleek om er de 
schapen van het esdorp te laten grazen. De 
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mest van de schapen werd opgevangen in de potstal aan de brink en over de esgronden uitgestrooid. Zo 
verarmde de heide steeds meer en werd de bovengrond van de es verrijkt en opgehoogd. Omdat de 
esdorp begroeid raakte en het omliggende bos vrijwel verdween (er ontstond heide en stuifzand), vond er 
ruimtelijk inversie plaats (omkering van de openheid van het landschap). In de 19de eeuw en de eerste helft 
van de 20ste werd er op de armste heidevelden en zandverstuivingen weer bos aangeplant, waardoor er 
opnieuw ruimtelijke inversie plaatsvond. Andere delen van de heide werden ontgonnen voor de landbouw. 
Dit leverde het heide-ontginningslandschap op met verspreide boerderijen binnen een rationeel-blokvormige 
verkaveling. 

Kampenlandschapl Hoevelandschap 
Ook op de zandgronden, vooral langs de beken, vinden we het kampenlandschap (Oost-Nederland) of 
het hoevelandschap (Zuid-Nederland). Voornaamste verschil met het esdorpenlandschap is dat er hier 
(althans in het beginstadium) geen dorpen maar verspreide boerderijen (meestal in groepjes) ontstonden. 
Volgens Bijhouwer ligt de verklaring in de relatie met de landadel (herenboerderijen) of geestelijke 
(kloosterboerderijen). Het ontginningspatroon vertoont regelmatige blokken. 

Slagenlandschap 
Locatie: delen van West en Noord-Nederland. 
Vanaf de 11 de eeuw werd het laagveenmoeras geleidelijk aan voor menselijke bewoning geschikt gemaakt. 
Dat gebeurde door te werken vanuit een ontginningsbasis (iets hogere en drogere rug in het terrein met een 
kleiige of zandige bodem, vaak een oeverwal langs een rivier) en hiervandaan lange, vrijwel rechte sloten te 
graven om het moeras te ontwateren. Deze kavels, die soms een diepte van twee kilometer bereikten, noemen 
we slagen. De bebouwing beperkt zich strikt tot de ontginningsbasis, waardoor langgerekte lintdorpen 
ontstonden die evenwijdig aan de rivieren door het landschap slingeren. De kavels zijn in gebruik als weiland . 
Zij zijn onbebouwd en vrijwel onbegroeid (op enkele knotwilgen na) waardoor een groot contrast tussen lint 
en achterland ontstaat. Aan het eind van de kavels ontmoeten twee ontginningsstelsels elkaar in de regel. 
Hier werd een achterkade aangelegd waarover de kavels achterlangs bereikbaar waren . Deze kade zijn 
nog steeds zwaar beplant. In het slagenlandschap vonden in de late Middeleeuwen grote veranderingen 
plaats toen men ontdekte dat het laagveen (waaruit het grootste deel van de percelen bestonden) uitstekend 
geschikt was om turf uit te winnen. Bij deze 'vervening ' werden grote delen van het slagenlandschap 
vergraven. De oorspronkelijke opzet, om bij het graven smalle 'legakkers' tussen de veenputten over te laten, 
mislukte vrijwel totaal. Door de invloed van wind en water ontstonden aaneengesloten plassen, vooral in 
het Utrecht-Hollandse veenweidegebied . Weer later, vanaf de 16de eeuw en vooral in de 17de eeuw, werd 
een deel van de door turfwinning ontstane plassen drooggemalen. Hetzelfde gebeurde in die tijd met de 
natuurlijke meren, die vooral in Noord-Holland te vinden waren . Deze ontwikkeling werd mogelijk door de 
voortgang van de techniek, waardoor steeds krachtigere windmolens gebouwd werden. De drooggelegde 
meren en plassen werden als droogmakerijlandschap ingericht, met een uiterst rationele blokverkavel ing 
waarin een hiërarchie heerste tussen hoofd- en nevenwatergangen en -wegen. De boerderijen kwamen in 
losse linten langs de belangrijkste wegen tot stand. Het droogmakerijlandschap is tot in de 20ste eeuw 
de maatstaaf gebleven voor de inrichting van nieuw gewonnen land, al veranderde de vormgeving van de 
kavelpatronen geleidelijk. 
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Zeekleilandschap 
Locatie : zuidwesten van het land (Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland). 
Kenmerkend hiervan zijn min of meer ronde, door de bedijking bewoonbaar gemaakte eilanden. 
De dorpen liggen aan de rand van deze eilanden langs de dijk, vandaar de benaming dijkdorpen. 
Het ontginningspatroon is regelmatig-blokvormig. In recentere tijden werden de afzonderlijke eilanden 
aaneengevoegd door de tussenliggende stromen af te dammen en in te polderen. Hierdoor ontstond een 
rationeel droogmakkerijlandschap. 

Rivierkleilandschap 
Locatie:gebied van de grote rivieren in midden-Nederland. 
Het gebied is vanaf de rivieren (en hun nevengeulen) ontwikkeld waarbij langgerekte rivierdorpen ontstonden. 
De locaties van de dorpen en belangrijkste wegen maken gebruik van de aanwezigheid van ruggen 
(oeverwallen en stroomruggen) in het landschap; deze stroomruggen zijn relatief hoog en droog. Zij zijn 
opgebouwd uit zandig materiaal dat direct langs de rivieren is afgezet. Zij kwamen in de loop van de 
eeuwen hoger te liggen dan het erachter 
gelegen land, omdat dit uit klei en veen 
bestond dat veel sterker inklonk dan het 
zand van de ruggen. Hierdoor kwam de 
directe omgeving van de rivier hoger in 
het landschap te liggen: dit typerende 
kenmerk van het rivierenlandschap noemt 
men (bodem)inversie. Het land op en 
in de omgeving van de oeverwallen 
en stroomruggen is in gebruik als 
tuinbouwgrond, boomgaarden en 
kwekerijen. Hoe verder het land van de 
rug verwijderd is hoe lager en natter (en 
dus slechter landbouw). De diepste delen, 
de 'komgronden', zijn alleen als grasland 
in gebruik. De uiterwaarden langs de grote 
rivieren vormen een landschap op zich . 
Hier is in een geschiedenis van eeuwen 
de wilde, vlechtende rivier getemd tot een 
bevaarbare stroom tussen dijken (winter) 
en kaden (zomer). De vroeger algemene 
ooibossen in de rivierbeddingen komen 
als gevolg van natuurbouw terug . In 
delen van het stroombed van de Maas 
hebben aangeplante meidoornheggen 
het 'Maasheggenlandschap' opgeleverd. 
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Veenkoloniale landschap 
In gebieden waar grote hoogveenmoerassen zijn ontgonnen is het veenkoloniale landschap ontstaan. Anders 
dan bij de laagveenontginningen leverde de kolonisatie hier een rationeel landschap met kaarsrechte wegen 
en vaarten op. De dorpen liggen als lange linten langs de vaarten. Ook de verdere ontginning laat een 
rationele blokverkaveling zien . 

Heuvellandschap 
Locatie: Zuid-Limburg . 
Voor Nederlandse begrippen unieke, maar internationaal gezien is dit type landschap in geologisch opzicht 
vergelijkbaar met andere gebieden aan de rand van het noordwest-Europese heuvelland. Wel opvallend , 
ook in vergelijking met het buitenland, zijn de straatdorpen van het gebied. Deze liggen als gebogen linten 
met (zeer) dichte bebouwing langs rivieren , beken en in droge dalen. Soms liggen zij op de plateau's. De 
verkaveling vertoont grote, zeer onregelmatige blokken. De opgaande beplanting in het heuvellandschap is 
geconcentreerd op de hellingen. De plateau 's zijn (afgezien van enkele heggen en bosjes) vrijwel kaal. In de 
beekdalen is beekbegeleidende boombeplanting te vinden, naast (aangeplante) ijle populierenbossen. Op de 
hellingen groeit dicht bos, waardoor zij als dalranden een zwaar accent in het landschap zijn geworden. 
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BIJLAGE 2 demografische cijfers Lieshout 

jaar inwoners bijzonderheden 

1815 950 
1830 1086 
1840 1175 
1900 1280 
1910 1393 
1930 1854 In 1928-1929 ontstond Mariahout 
1940 2564 
1950 3348 
1960 3849 
1970 4680 
1980 5532 3770 in kern exclusief Mariahout (1087 woningen in Lieshout) 
1990 6022 
2001 ........ 4368 inwoners in de kern van Lieshout 

Bronnen: 

'Lieshout, gemeente Lieshout' , Dorpenplan Streekorgaan Gewest Helmond 

Streekorgaan Gewest Helmond, 1981 Helmond 

'Cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant: Gemeente Lieshout' ,Provincie Noord-Brabant, 

1990, Den Bosch, Gemeente Laarbeek, afdeling Bevolking 
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BIJLAGE 3 karakteristieke gebouwen en structuren 
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• Bebouwing jaren '50 
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waarde, hoog 
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waarde, redelijk hoog 
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woonhuizen: 

Havenweg 10, 
Rijksmonument, 1625 

Ribbiusstraat 33-35, 
1905, sociale woningbouw Kusters 

Molenstraat 28, 1930 

Dorpstraat 2, 1933 

Dorpstraat 35, 1905 

Brug.v/d Heuvelstraat 16, 1916 

Burg . v/d Heuvelstraat 1, 1ste 
helft 20ste eeuw 

op terrein van Bavaria staan 
enkele directievilla's uit 1 ste 
helft 20ste euuw 
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Dorpstraat 14, 1895 

Dorpstraat "Antoinette", 1922 

Molenstraat 15 "'t Zonneke", 1930 

Heuvel 14-19, 



woonhuizen: 
.~'!!!: .. ,~~--......., .. 

Dorpstraat 92, begin 19de eeuw 

Beide molens 'De Leest' en aan de 
Vogelenzang (hierboven, 1819) in 
197 4 door gemeente aangekocht en 
later gerestaureerd 
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Dorpstraat 94, boterfabriek 1900 

Dorpstraat 59-61 Hoefsmederij 
tweede helft 19de eeuw 

Dorpstraat 18-20 twee laags 
fabrieksgebouw Kusters, 1900 
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De Leest, 1900 

Openbare gebouwen: 

Heuvel 1, Voormalig Raadhuis 1776, 
herbouwd in 1951 en uitgebreid in 
1985 



Kerkelijke gebouwen: 

Sint-Servatiuskerk, 1961. Ontwerper 
J. de Reus uit Oss 

Gebieden: 

't Hof staat op de Rijksmonumentenlijst 
vanwege de historische sporen en 
waarden . 

Diverse sluizen in het 
Wilhelminakanaal 
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Structuren en bijzonderheden: 

Poort van Sinderen 1474, afkomstig 
uit Helmond, gewonnen in een 
weddenschap aan begin 19de eeuw in 
Lieshout opgebouwd 

Nieuwstraat en Schitstraat. Eind jaren 
'40 straten met tuinachtige opzet 

Vogelenzang en Molendreef, hoge 
historisch geografische waarde 

Havenweg, zee roude route door 
voormalige Lieshoutse bossen 

Lankelaar, oud molenpad naar 
berg korenmolen 

B/'la e 

Bronnen: 

"Cultuurhistorische inventarisatie 

Noord-Brabant: Gemeente Lieshout", 

Provincie Noord-Brabant, 1990 Den Bosch 

"Gemeenteglds 2002", Gemeente 

Laarbeek, 2002 Laarbeek 
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Langume ~ 
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BIJLAGE 5 openbare gebieden 

- Dorpsgroen Dorpsplein 

Wijkgroen 1 Schoolplein 

c:::::J Straatgroen 1 Parkeerplein 
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BIJLAGE 6 voorzieningen en bedrijven 

• St.Serv■Hkerk 

• 

.... Verzorgingstehuis 

• Raadhuis 

Leegstand 

~ arktgebled 

\lllteaslaacholen 

- Food 

- Diensten 

- Ambachtelijke zaken 

- Horeca 

- Overige voorzieningen 
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1!111 Bedrijven 

- Sociaal culturele 
voorzieningen 
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BIJLAGE 7 Natuur en recreatie 

Hoofakker 
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BIJLAGE 7 Natuur en recreatie, fietspaden, bosgebieden en sportparken 

- Sportparken 

- Bosgebieden 

= Uitgezette fietsroutes 
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BIJLAGE 8 bevolking en bebouwing 

vrijstaande woning 

C:J 2\1 

C:J rijtjeswoning 

C:J meergezinswoning 

bebouwing zonder 
woonfunctie 

- inaanbouw 

CJ inbreidingslocatie 
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