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2.0. Inleiding cyclus 2. 
Deze tweede cyclus van de studie van de bouwkundige en 
stedebouwkundige facetten van het dynamisch groeiproces 
heeft in principe de zelfde opzet als cyclus 1. 
In cyclus 1 echter, is het proefschrift van Mevr. Boas
Vedder het uitgangspunt van waaruit synthese, analyse en 
normstelling worden geformuleerd. In deze tweede cyclus 
is de aan het eind van cyclus 1 geformuleerde normstel
ling het uitgangspunt. 
De in de normstelling geformuleerde normen worden in deze 
cyclus getoetst. Afhankelijk van het verloop en de resul
taten van deze toetsing kunnen direkt een aantal nieuwe 
normen geformuleerd en bestaande normen verfijnd wor
den. Daarnaast kunnen uit de toetsing nieuwe problemen 
gedestilleerd worden. Deze kunnen toegespitst worden 
ophunspecifieke bouwkundige en stedebouwkundige kontext 
(synthese). Na analyse van deze problemen kunnen nieuwe 
(voorlopig~normen geformuleerd worden, die samen met 
de eerder geformuleerde normen in een volgende cyclus 
weer getoetst kunnen worden. 



2.1. Toetsing. 
2.1.0. Inleiding: 

Toetsing van de in cyclus 1 geformuleerde normen geschiedt 

middels een simulatie. 
Daarin wordt de transformatie van een woonwijkje van 

500 won}ngen C± 1500 inwoners) tot een stadscentrum 
met toenemend verzorgingsgebied gesimuleerd. 
In de simulatiegegevens worden een aantal variabelen 
verwerkt en bovendien is niet bekend wanneer de eind
situatie bereikt zal zijn. Hierdoor zal de transfor
matie niet middels eindplanning schoksgewijs kunnen 
geschieden doch zal ze door een geleidelijke (dyna

misch~ ontwikkeling tot stand komen. 
Door de simulatie wordt getracht inzicht te verkrij
gen in: 

- De kwaliteiten en tekortkomingen van een specifiek 
weefsel (nl. het simulatieweefsel) met betrekking 
tot haar dynamische groeicapaciteiten. 

- De wijze waarop de centrumontwikkeling volgens het 
dynamisch groeiproces in dit specifieke weefsel ge
stuurd kan worden. 

- Welke voorwaarden in het algemeen aan een weefsel 
gesteld zouden moeten worden om het geschikt te 
maken voor centrumontwikkeling volgens het dynamisch 
groeiproces. 
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2.1.1:. Opzet van de simulatie: 
Drie aspekten vragen een toelichting t.w.: 
- De beginsi til a t·ie van de simula tie. 

De simulatiegegevens. 
De verwerking van de simulatiegegevens in de situ
atie. 

De beginsituatie. 
De beginsituatie van de simulatie is een betrekkelijk 
willekeurig weefselmodel voor een wijkje van 500 wo
ningen (+ 1500 inwoners). 
De struktuur van het weefsel (zie schema blz. ~ en 
bijlage 1) kenmerkt zich door een aantal in noord-zuid 
en oost-west richting gesitueerde verkeersroutes, die 
het weefsel voor alle doorgaande verkeer ontsluiten. 
Loodrecht op de van oost naar west lopende verkeers
routes zijn autovrije woonstraten geprojekteerd 'Deze 
lopen derhalve in noord-zuid richting). 
De woonbebouwing is voornamelijk langs de van noord 
naar zuid lopende routes gesitueer~ Incidenteel komt 
ook woonbebouwing langs een oost-west straat voor (voor
namelijk in het centrale gedeelte). 
Het weefsl wordt in twee richtingen doorsneden door 
stege/achterpaden, ter ontsluiting van de achterter
reinen/prive-buitenruimten. 
Langs de oost-west routen is een aantal kleine onbe
bouwde terreinen geprojekteerd, in het centrum is een 
middelgroot onbebouwd terrein en aan de oostelijke 
en westelijke rand van het weefsel ligt een groot 
onbebouwd terrein. 
Voor de woonbebouwing in het weefsel is in eerst in
stantie uit gegaan van het doorsnee-nieuwbouwwijk
laagbouwwoning-type, in twee en drie bouwlagen, met 
of zonder kap, aangevuld met een aantal drive-in wo
ningen (zie bouwtypenkaart, bijlage 2.). 
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De simulatiegegevens. 
Per werkperiode worden voor twee simulatiefasen (T1 en T2) 
gegevens verstrekt over: 
- De groeirichting van het simulatiegebied. 
- Het groeitempo van het simulatiegebied. 
- Het te verwachten aantal vestigingen dat zich op 

grond van groei-richting en -tempo in het simulatie
gebied zal vestigen. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen centrum-gebonden en niet-centrum-gebonden 
vestigingen (deze kunnen per fase verschillen);, 

De gegevens van de simulatiefasen T1 en T2 zijn betrouw
baar, d.w.z. op grond van o.a. verleende bouwvergun~ 
ningen en gronduitgiftebeleid is de door deze gegevens 
gesuggereerde ontwikkeling reeel. 
In dezelfde werkperiode worden ook prognoses van bo
venstaande gegevens verstrekt voor de volgende twee 
simulatiefasen (T3 en T4 ). Deze zijn niet volledig 
betrouwbaar omdat de gegevens door exogene omstandig
heden achterhaald kunnen worden. 
In de volgende werkperiode worden dan de werkelijke 
gegevens voor de simulatiefasen T3 en T4 verstrekt 
en worden prognoses gegeven voor T5 en T6 , enz. 
De prognose gegevens en de werkelijke gegevens, die 
een periode later verstrekt worde kunnen derhalve van 
elkaar verschillen. 
De groeirichtinp:gegevens worden verstrekt in de vorm 
van ontwikkelingskaarten (zie bijlage 9). 
Ook het groeitempo staat op deze kaarten vermeld. 
Gegevens m. b. t. de centrumontvvikkeling worden verstrekt 
in de vorm van gespecificeerde winkelvestigingstabellen. 
( zie bi;i lage 4 J.. 
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. Verwerking van de simulatiegegevens. 
Per werkperiode worden de betrouwbare simulatiegege
vens in het weefsel verwerkt. Bij die verwerking kun
nen prognoses weliswaar een rol spelen, doch zij zul
len nooit doorslaggevend zijn. 
Het verwerken van de gegevens in het weefsel heeft 
een zowel morfologische als gebruikstransformatie tot 

gevolg. In elke transformatiefase moet het weefsel 
echter zo aantrekkelijk mogelijk en af zijn. 
De manier waarop een gegeven in de s~mulatie verwerkt 
wordt (positie, uiterlijk enz.), is steeds bepaald 
na een zorgvuldig tegen elkaar afwegen van bewoners
belangen, gebruikersbelangen, winkeliersbelangen, ge
meentebelangen en esthetische en stedebouwkundige 

voorwaarden. 
Binnen de groep, die de simulatie speelde is hierover 
constant van gedachten gewisseld, teneinde een voor 
alle partijen zo acceptabel mogelijke oplossing te .. 
creeren. 
Opm.: Achteraf realiseren wij ons, dat deze werkwijze 

wellicht niet helemaal reeel is geweest. Immers 
er werd van uitgegaan, dat in elke fase in prin
cipe elk pand voor transformatie in aanmerking 
zou kunnen komen. In de realiteit zal echter 
steeds slechts een beperkt aantal woningen per 
fase voor transformatie beschikbaar komen. 
Het aanbod van potentiele vestigingsplaatsmoge
lijkheden wordt daardoor gelimiteerd. 

6 



2.1.2. Het verloop van de simulatie. 

In principe zijn drie fasen te onderscheiden: 
- Vervolmaking van de beginsituatie (het simulatie 

uitgangspunt). 

- Het simulatieverloop. 
- Conclusies t.a.v. de ruimtelijke struktuur. 

Vervolmaking van de beginsituatie. 
Een van de uitgangspunten van het dynamisch groeipro
ces is, dat ''een plan in alle fasen van haarontwikke
ling af is en zo aantrekkelijk mogelijk voor haar ge
bruikers." Ten aanzien van de beginsituatie voor de 
simulatie kan in verband h±ermee worden opgemerkt: 
1) De beginsituatie is zeker niet ''zo aantrekkelijk 

mogelijk". Dit wordt o.a. veroorzaakt door het ont

breken van orientatiepunten, de eenzijdige bouw
richting van de woningblokken, weinig gedifferen
tieerde bebouwing, gaten in gevelwanden en lange 
doorgaande straten en stegen zonder einde. 

2) De beginsituatie is niet af. Er is sprake van een 

halfslachtig weefselplan, dat veel meer de eigen
schappen van een weefselmodel bezit. Hierdoor 
ontbreekt relevante informatie over de groenvoor
zieningen, kappenstruktuur, stoffering, bestrating, 
enz., iformatie die in belangrijke mate medebepa
lend is voor de manier waarop een situatie wordt 
ervaren. 

Het eerste probleem kan slechts opgelost worden door 
het maken van een nieuw weefselmodel. Omdat dit bin
nen de tijdspanne, die voor de simulatie gereserveerd 
is niet gerealiseerd kan worden, is hiervan afgezien. 
Besloten is van het gegeven wesfselmodelzo:snel moge

lijk een weefselplan te maken om in ieder geval de 
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simulatie te kunnen spelen. 
Tijdens de simulatie wordt aangegeven hoe het gepe
ven weefsel verbeterd kan worden door het dynamisch 
groeiproces op· een bepaalde wijze te sturen. (Overi
gens is dit geen oorspronkelijke doelstelling van 
het dynamisch groeiproces.) 
Bovendien worden na de simulatie eisen geformuleerd 
waaraan een nieuw weefsel zou moeten voldoen. 
In principe geldt hiervoor het volgende schema: 

onvoltooide 
situatie 0 

' l/ voltooide 
situatie 0 

~ 
v~ .llww ' -4 ... ., 

k( 
situatie '1 

~ 
' ~egeve.E..Lf~ ~ ~ 

' , 
/ 

/ 

Situatie-gebonden 

instemmin~ 
!1-i:keu::ing 

.. 

ideaal 
si tuatie 1 

instemminp..; 
a1 eur1ng 

ideaal 
si tuatie c 
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Door het ontwikkelen van: Een groenplan, 
De kappenstruktuur, 
De verkeersstruktuur, 
De profileringen en 
Voorzieningen tbv. openbare 
diensten 

is het-",weefselmodel omgewerkt tot een weefselplan. 
De afzonderlijke studies, die daartoe geleid hebben 
zijn als afzonderlijke bijlage aan dit verslag toe
gevoegd (zie bijlage 5 tm. 9). 
Oorspronkelijk behoorde ook de verdere ontwikkeling 
van een drager tot die studies, doch omdat dit onder
deel door onvoorziene omstandigheden onvoldoende uit 
de verf is gekomen is het niet als bijlage opgenomen. 

Het simulatieverloop. 
Deze beschrijving van het simulatieverloop richt zich 
vooral op de wijze waarop vestigingen zich op basis 
van funktionele (gebruiks) eisen'in een situatie or
denen. De consequenties, die deze ordening voor de 
ruimtelijke struktuur betekenen worden onder "con
clusies" besproken. 

Voor vrijwel elk type vestiging is in elke fase van 
de simulatie een vestigingsplaats-motivatie gefor
muleerd (zie bijlage 10: vestigingsplaatskeuze). 

Aan deze motivaties liggen de volgende grondgedach
ten ten grondslag: 
a) Ordening. 
In principe zijn drie ordeningsprincipen van een · 
stadscentrum mogelijk: 
- Geconcentreerd: Een centrum, waarin een duidelijk 
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groeipunt is aan~te wijzen. 
- Gedeconcentreerd: Een centrum waarin geen duidelij
ke groeipunten zijn aan te wijzen. 
- Gebundeld gedeconcentreerd: Een centrum, dat zich 
rand meerdere groeipunten ontwikkeld. 

Geconcentreerd 

I 

I 

• I • 
I --

Gedeconcentreerd 

-·-
... -

I~ 

Gebundeld 
Gedeconcentreerd 

Een groeipunt is een punt van waaruit zich een con
centratie aan winkels ontwikkeld. 
Een beginpunt is een punt waar de centrumontwikkeling 
begint en zich voortzet in een groeirichting. 

Omdat er in de beginfase weinig onbebouwde grand in 
het centrum is, is in de simulatie gekozen voor een 
begin volgens de gedeconcentreerde ontwikkeling. 
Hierdoor wordt voorkomen, dat er in de beginfase van 
de centrumontwikkeling een te grate claim gelegd wordt 
op de openbare onbebouwde terreinen, die in een la
tera fase van de ontwikkeling onmisbaar kunnen zijn. 
Een start volgens het principe van gebundelde decon
centratie herbergt het risico, dat er neerdere klei
nere winkelconcentraties ontstaan, die door hun auto-
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nome karak:ter later moeilijk tot een centrum samen te 
smelten zijn. 

Dit impliceert, dat de eerste centrumvestigingen geen 
groeipunten mogen zijn, doch beginpunten vanwaaruit 
de centrumontwikkeling in een bepaalde richting groeit. 
In een latere fase kan het centrale plein dan groei
punt worden. 

- .. -']I • • • • • • • • ••• 
• • • - ..-!• • -· - - • - -· • • 

Ontwikkeling vanuit deconcentratie. 

b) Duidelijkheid. 
De ordening van de vestigingen geschiedt langs een 
vast en duidelijk herkenbaar patroon. 

• 

In de simulatie vormen het centrale plein en de 
daarop uitmondende verkeerswegen in de beginfase 
een duidelijk herkenbaar patroon, waarlangs de cen
trumontwikkeling start. 

c) Verdichting. 
De concentratie van vestigingen neemt op de duur 
in de richting van het centrale plein toe. 

I -
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Concentratie van vestigingen neemt naar het centrum toe. 

d) Beginpunt en groeirichting. 
In de eerste fase zijn er verschillende beginpunten 
op enige afstand van het centrale plein. Van hieruit 
start de centrumontwikkeling en deze verhevig-t .zich 
in de richting van het centrale plein. Op de duur kan 
dit plein een groeipunt worden. 

e) Bebouwen of onbebouwd laten van het centrale plein. 
Getracht zal worden om het centrale plein zo lang moge
lijk onbebouwd te laten om latere ontwikkelingen niet 
bij voorbaat onmogelijk te maken. Het plein wordt 
wel aangekleed en ingericht. Deze aankleding en in
richting kunnen gelijktijdig met funktietransformatie 
van de bebouwing veranderen. Als voorwaarde wordt ge
steld, dat de bestemming van het plein iets te maken '~ 

moet hebben met haar centrale positie. 

f) Relatie woningtype-transformatievolgorde. 
Drive-in woningen zullen in het algemeen het meest ge

schikt zijn voor A-vestigingen: Transformatie heeft 

geen negatieverende invloed op de woonkwaliteiten, een 
ingrijpend Yerbouwing is niet nodig. 

12 



Een duidelijke voorkeur voor transformatie van twee
laagse danwel drielaagse normale woningen is niet aan 
te geven. In beide gevallen is verbouwing van de bo
venverdieping(en) nodig om de woonfunktie in het pand 
te handhaven. 

g) Relatie funktie-positie. 
Afhankelijk van de simulatiefase kunnen bepaalde typen 
vestigingen dominant danwel parasitair of tertiair zijn. 
De vestigingplaatskeuze hangt hier nauw mee samen 
(zie cyclus 1, normstelling). Posities van parkeer
plaatsen, scholen, bushalten e.d. spalen daarbij 
een belangrijke rol. 

13 



Conclusies t.a.v. de morfologische situatie. 

Na het uitvoeren van een aantal simulaties is het 
mogelijk de positieve en negatieve kwaliteiten van 
het simulatieweefsel te formuleren. Ook is het moge
lijk suge;esties te geven voor de verb.etering van dit 
weefsel en verbeteringen in het algemeen. 

In onderstaand schema vinden alle kritiek, kwaliteiten 
en suggesties een plaats: 

A Zie I eelstudies, bijlagen. 

B 
,___1__ - f.-- - ------

B2 
---- - - 1--- - f- ---

B3 

c 

0 I II 

A: Opmerkingen met betrekking tot het weefel als er 
nog alleen wordt gewoond •. 

B; Opmerkingen met betrekking tot het weefsel als het 
dynamisch groeiproces op gang komt. 
B1 : Praktische problemen t.a.v. het D.G.P. 
B2 : Geschiktheid van het weefsel om als centrum te 

dienen. 
B3: Hoe woon je in een winkelcentrum. 

C: Kwaliteiten van dit weefsel. 

14 



0: Kritiek, opmerkingen. 
I: Mogelijke oplossingen in dit weefsel. 

II;.Oplossingen in een nieuw weefsel. 

A is reeds aan de orde gekomen bij de vervolmaking van 
fase 0. Zie de deelstudies "Groenplan", "Kappenplan", 
"Verkeersplarl", "Straatprofielenn en "Openbare voor
zieningen" (bijlage 5 .tm. 9). 
B en C komen hieronder aan de orde. 

15 



B11 .= •. Praktische problemen als het dynamisch groeiproces op gang komt: 

o. 
Te weinig onbebouwde grond 
om rond het centrale plein 
de centrumontwikkeling te 
kunnen starten met gecon
centreerd patroon, zonder 
direkt het cntrale plein te 
bebouwen. 

Door te weing verschillen
de bouwrichtingen is er 
slechts een gering aantal 
vestigingskeuzemogelijkhe
den. A-vestigingen kunnen 
bijna alleen in noord-zuid 
straten. 

Door te grote voortuinen 
kan een rare schakeling 
ontstaan van prive-tuin
tjes vbor woningen en o-
penbare geplaveide straat' 
VOOr Winkels. 

I. 

Voontuinen kleiner maken 
en laten beheren door in
stantie die kan besluiten 
alle voortuinen te nlavei- . ... 
en. 

II. 

2orgen voor meer open plekken 
plekken rond een centraal 
plein. 

In alle richtingen gelijk
waardige vestigingsmogelijk
heden voor alle typen vesti
gingen. 

Idem als bij I. 



o. I. II. 

Afstand gevel-trottoir voor Terugliggende panden op an- Versringingen niet in een 
sommige centrumvestigingen 
te groot. (voor wonen kan 
dit juist prettig zijn. 

Open plekken aan de rand te 
ongenuanceerd. 

dere manier behandelen met 
bijv. schuurtjes aan de 
voorkant. 

keer maar in een aantal 
stappen. 

Met open plekken meer aan
leidingen scheppen om iets 
te doen, evt. meerdere klei
nere plekken. 



c. . .... I! • 
Gebrek aan orientatiepun
ten. 

Door beplanti~~, v~rlichting Hierarchie vnn stra-

Te grate gaten in oost-west 
strateri om ~and te kunnen 
vormen. 

e.d. hie~archie vnn straten 
aanbrengen. 

Enkele straten z~Jn onaan- Hoekwoningen orienteren op 
trekkelijk door te veel blin-op 2 straten. 
de gevels. 

Verkeerstechnisch een slecht Zie bijlage 7: Verkeer. 
plan. 

ten in stedebouwkundige 
opzet duidelijk maken. 

Gesloten bouwblokken, 
meerdere bouwrichtingen. 

Gesloten bouwblokken, 
woningblokken langs alle 
straten. 

Afmetingen, detaillering 
en aankleding van wegen in. 
overeenstemming maken met 
hun funktie. Duidelijk her
kenbare en overzichtelijke 
voetgangersoversteekplaat
plaatsen maken. Duidelijke 
hierarchie in wegen aanbren
gen. 



o. 
blijven nog prive-tuintjes 
liggen, waardoor een menging 
van prive-openbaar gebied 
ontstaat. 

Vestigingen moeten aan ach
terzijde bevoorraad worden. 

I. 

Zorgvuldig bebouwen van be
paalde plekken. 

II. 
nere tuintjes. 

Rekening houden met moge
lijke vestiging van win
kels op elke willekeurige 
plek. 



I\) 
0 

o .. 

Te lange doorgaande routes 

Te weinig verschillende rich
tingen in de stedebouwkun
dige opzet, van gelijk nivo. 

Te weinig parkeerruimte op de 
juiste plaats. 

De bebouwingshoogte is te wil
lekeurig. 

Sommige straten zijn niet ge
schikt om te transformeren tot 
winkelstraat. Hierdoor zijn te 
grote ingrepen noodzakelijk 
om er met behulp van het dy
namisch groeiproces toch nog 
iets van,te maken. 

In straten waar centrumont
wikkeling al op gang komt, 

I. 
... 
.i. ;. • 

Lange routes doorbrcken. 

Bebouwing op meerdere 
richtingen orienteren. 

Dwars parkeren, parkeerga~ Aandacht aan parkeerpro-
rage. bleem besteden. 

Oplossing zoeken in be
heerssektor. 

Aoppeling tot stand brengen 
tussen bebouwingshoogten, 
aangrenzende ruimten en ge
bruik van de gebouwen. 

Rekening houden met het feit 
dat een straat straks winkel
straat wordt, zodat geen bouw
kundige hoogstandjes meer no
dig zijn: Breedte straat, 
hoogte bebouwing. 

Tuintjes door overheidsin
stantie laten beheersen, klei-



B3: Hoe woon je in een weefsel als de centrumontwikkeling op gang komt. 
Omdat we ons in de simulatie sterk gericht hebben op het dynamisch groei
proces en de daarmee sanenhnngende centrumontwikkeling, zijn deze preble
men nog onvoldoende aan de orde geweest, om duidelijke uitspraken over te 
kunnen doen. 
Problemen, die echter aan de orde moeten komen zijn: 

0 I 

Bereikbaarheid woningen. 

Blijvende overlast. 

Spelende kinderen. 

Bezonning van de tuinen. 

II 

Toegankelijkeid onafhanke
lijk van centrumontwikkeling 
garanderen. 

Zoveel mogelijk beperken 
en/of compenseren. 

Speelgelegenheden scheppen, 
die geen last ondervinden 
van nadelige gevolgen van 
centrumontwikkeling (par
keeroverlast, vrachtver
keer enz.). 

Voorwaarden stellen aan 
uitbreidingen (max. hoogte, 
diepte enz.). 



r\) 
r\) 

o. 
Buiten zitten. 

Parkeren bewoners. 

Wonen in gedeelte van een 
l'linkelstraat. 

II. 

Voorwaarden stellen aan 
uitbreidingen om privacy 
en voldoende bezonning 
te waarborgen. 

Maatregelen treffen om te 
voorkomen dat parkeerplaatsen 
voor de bewoners gebruikt 
worden door bezoekers cen
trum. 

Maatregelen treffen om duide
lijke scheiding prive-open
baar te garanderen. 



C. Kwaliteiten van dit weefsel. 

Goede bereikbaarheid van vestigingen aan twee zijden door ruime opzet achter
paden. 

Door verschillende verkeerscirquits bestaat de mogelijkheid het centrum 
stap-voor-stap tot ontwikkeling te brengen binnen de verkeerscirquits. 

Voldoende open plekken langs oost-west aanvoerstraten. 

De hoeveelheid onbebouwde grond is voldoende, de spreiding en geleding 
binnen het weefsel is echter onvoldoende. 

Door stroeknbebouwing ontstaan goede uitbreidingsmogelijkheden, m.n.,op de 
11 koppen" .•van de blokken. 



2.1.3. Nog te onderzoe.ken onderw.erpen. 

Bij de simulatie van het gegeven weefsel tot stadscen
trum d.m.v. het dynamisch groeiproces leverde het ge
brek aan informatie over een a~ntal onderwerpen pro
blemen op. Sommige beslissingen konden daardoor onvol
doende gemotiveerd en geillustreerd wor~en. 
De eerder verrichte observaties en analyses hadden be
trekking op plaatsen, waarvan de centrumontwikkeling al 
in een ver gevorderd stadium was (Eindhoven, Nijmegen, 
Rotterdam, Amsterdam enz.). Deze plaatsen hebben een 
stedelijk karakter en een hoog inwonertal. 
De uit deze observaties en analyses afgeleide normstelling 
voor de centrumontwikkeling hadden dan ook betrekking 
op: -Centrumontwikkeling in een ver gevorderd stadium, 

-Centra met een stedelijk karakter, 
-Plaatsen met een hoog inwonertal. 

De simulatie had echter betrekking op: 
-Het beginstadium van centrumontwikkeling, 
-Een plaats met een onduidelijk karakter, 
-Een plaats.met een laag inwonertal. 

Het is dan ook gewenst meer te weten over de manier 
waarop een centrum in de beginfase van de centrumont
vlikkeling groeit, hoe centrumontwikkeling plaats vindt 
in kleinere dorpen en stadjes en de tvijze waarop een 
centrum groeit in plaatsen met een stedelijk karakter 
in tegenstelling tot de wijze waarop een centrum zich 
ontwikkeld in plaatsen met een dorps karakter. 

Mogelijk kan daarna antwoord gegeven worden op de vraag 
of het centrum van een dorp door centrumontwikkeling 
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kan uitgroeien tot een centrum met een stedelijk karakter. 
Overigens zijn wij van mening, dat al bij het antwerp 
van een centrum een duidelijk karakter naar voren moet 
komen, dat zich door groei verder zou moeten kunnen 
ontwikkelen. 

Tenslotte het gewenst een beeld te hebben van trans-
formaties van op dit moment veel voorkomende woning

typen om de centrumontwikkeling a.h.v. recente voor
beelden te kunnen illstreren. 
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2.2. Synthese. 

Tijdens de simulatie werd het ontbreken van informatie 
-omtrent de beginfase van de centrumontwikkeling, m.n. 
het vestigingspatroon van centrumaktiviteiten, al$ een 

l 

gemis gevoeld. 
In de simulatie werden hieromtrent een aantal aannamen 
gedaan, die echter nog op hun juistheid getoetst dienen 
te worden. 
Daarom lijkt het zinnig door een analyse te onderzoeken 
of en zo ja, welke wetmatigheden te onderkennen zijn in 
het vestigingspatroon van voorzieningen in de beginfase 

van de centrumontwikkeling. Met andere woorden: Waar 
(welke positie), \-lanneer (bij welk inwoneraantal) en 
Waarom (vestigingsreden) vestigt men zich in een stads
centrum. 
Hierdoor wordt het mogelijk_om bepaalde straten of gedeelten 
daarvan in een stedebouvTkundige si tua tie trans forma tie
kwaliteiten toe te kennen, alwaar op grond van de wet
matigheden centrumontwikkeling in de tijd te verwachten 
is. 

2.3. Analyse. -
2.3.1. Inleiding. 
Om inzicht te verkrijgen in het vestigingspatroon van 
voorzieningen in de beginfase van de centrumontwikkeling 
is een analyse genaakt van de groei van een aantal (7) 
Kempendorpen. 
Het zou echter gevaarlijk zijn om de gegevens, die hieruit 
naar vo.:ben komen in het algemeen als "wetmatigheden" aan 
te duiden. Daarvoor is de analyse 'te beperkt en,situa-
tief te eenzijdig •. De gegevens moeten meer beschouwd worden al 
worden als indikatie van "wat er aan de hand zou kunnen 
zijn". 
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2.3.2._Werkwijze. 

De ~edoeling van deze analyse was, om er achter te komen, "waar 
en wanneer gaat iemand zich vestigen?". Wanneer betekent hier: 
bij welk inwonertal. Het gaat om voorzieningen als winkels, ho

:reca, diensten en bedrijven. Wij hebben het vestigingspatroon 
+ onderzocht in zeven Kempendorpen met een inwonertal van- 1500 of 

! 7500 inwoners, te weten: 

Hooge loon 1925 inw. Bergeijk 7050 inw. 
Riethoven 2155 inw. Bladel 7956 inw. 
Vessem 1730 inw. Eersel 7550 inw. 
Westerhoven 1620 inw. 

Wi.J hebben hierbij veel gebruik kunnen..maken van kaarten en 
and·er informatiemateriaal, dat door het "Streekorgaan Kempen
land" .. te Eersel beschikbaar is gesteld. Er was voor ons ook een 
werkru.imte in het "Streekorgaan" gekrejeerd. 

Ret begin. 

Het was aanvankelijk de bedoeling van de staf, dat·wij van de 
-

dorpen funktiekaarten zouden maken, ze op de muur prikken, en 
dan wetmatigheden zien te ontdekken over de plek waar men zich 
vestigt en of er bij een bepaald aantal inwoners ee~ bepaald - . ' 

aantal vestigingen is. Een funktiekaart is hier een kaart waarop 
. de diverse soorten vestigingen d.m.v. verschillende kleu.ren zijn 

aangegeven. Al gauw rezen er van onze kant de nodige b~zwaren 
tegen deze werkv1ijze: je gaat een situatie bekijken zoals die 
nu is; waarbij bv de ontwikkeling van het dorp of de vestiging 
niet belangrijk geacht wordt. De reden dat een vestiging ergens 
zit, kan ?est een andere zijn dan je van de kaart af zou kunnen 
"lezen". Kortom: "waar en wanneer zegt nog niets over het waar
om". (Overigens wisten wij het in het beg±n ook niet goed te 
formuleren, we wisten niet precies wat we wilden, al voelden 
we wel, dat het erg belangrijk was. Hierdoor konden we de staf 
natuurlijk ook niet zo makkelijk overt-uigen.) 
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Enquete 

De vraag, hoe wij die "historiese aspekten" moesten bestuderen, 
is ~leiding geweest voor uitvoerige diskussies. Uiteindelijk 
kwa.m het idee, om de ontwikkeling van de vestigingen na: te gaan 
d.m.v. een enquete, waarbij je dan tevens de mogelijkheid had, 

:om de transformaties en het aantal m2 van de vestiging nate 
gaan (dit laatste op verzoek van het Streekorgaan). Later is 
van de drie grote dorpen ook nog informatie ingewonnen, d.m.v. 
gesprekken, over de ontwikkeling van de dorpen en van de inwo-
nertallen, met name over de nieuwbouwwijken. Met de enquete 
hebben wij in Eersel een dag proefgedraaid en dat is goed be
v.al.Ien •. 

Hierna hadden wij de eerste besprekin~ met mevr. Boas, waarbij 
de diverse, door ons ingekleurde, funktiekaarten werden verge
leken.op de oorspronkelijke manier (zij het nog vluchtig), maar 
dat maakte het voor ons nog duidelijker, dat je het zo niet 
moet/kunt doen. In de daaropvolgende diskussie zag mevr. Boas 
dat "historiese" nog niet zo zi tten; wij mochten het wel pro- · 
beren, als het maar niet ten koste ging van de analyse~(?!). 
Omdat wij met de enquete to~h ook de m2 bedrijfsvloeroppervlak
te en de transformaties zouden inwinnen, leverde dat geen pro-
blemen op. 

Wij zijn toen de vier kleine dorpen gaan enqueteren, wat min
der tijd in beslag nam dan was verwacht. Het enqueteren hield 
in, dat wij alle winkels, caf6's e.do zijn afgeweest, evenals 
een groot deel van de bedrijven (aJ.thans in de kleine dorpen) 
en de diensten, maar bv niet de scholen en veel overheidsdiens
ten. Wij hebben toen ook nog een historiese kaart gemaakt, ook 
via het Streekorgaan, zodat wij enig inzicht konden krijgen in 
wat de oude kernen zijn/waren, wat de oude route's enz • 

. ~. 
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POSTBUS Sll • TEL.(040).791 II (Doorkiesmogelijkheid via •1 +) • GIROREKENING 107 6326 • BANKIER: F. VAN lANSCHOT ·EINDHOVEN 

UW BRIEF 

ONDERWERP 

'. 

. . . 

• 

LETTER EN NUMMER EINDHOVEN. INSULINDELAAN 2 
.. 

Plaats straat nummer 

1. Sinds wanneer bent· U hier gevestlgd ? 

2· .• Wat trof U aan toen U zich hier wilde vestigen ? 

a. wonen 

kaart 
huis 

b. wonen + winkel of bedrijfsvestiging (Hoe was de verhouding 
in grootte ?) 

c. winkel - of bedrijfsvestiging ( hoe groot ? ) 

b. en c. wat voor soort vestiging ? 

3. Waarom hebt tT zich in 1 op deze plaats gevestigd ? 

4. Heeft U verbouwd ? 

zo ja - wanneer ? 
- wat hield die verbouwing in ? 
- wat was het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak ? 
- wat is " " " 11 

" " geworden 

5. Tot waar strekt Uw klantenkring zich uit ? 

buurt 
- plaats 
- regie 

VEP.ZOEKE HN ONOERWERP PER BRIEF TE BEHANDELEN EN 8!1 BEANTWOORDING LETTER. NUMMER EN DATUM TE VERMELDEN 
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Eerste s:taatje 

Aangezien het verwerken van de informatie, rechtatreeks van de 
enquete-formulieren, een rommelig karwei zou worden (alleen van 
de vier kleina dorpen a1 120 formul.iaren! ), hebben we de gage
vena in staatjas verwerkt. Hierbij warden de vestigingen per 
plaats verdeeld in vijf branchegroepen, te waten: 

_duurzame goederan - rood 
niet-duurzame goederen 
horeca 
diensten 
bedrijven 

paars 
- blauw 

geel. 
bru.in 

Per branchagroep zijn de vestigingen op alfabetiese volgorde 
geplaatst (bv: bakker, bloemist, drogist enz.), zodat ze snel 
terug te vinden waren. 

Met dit materiaal is toen een analyse gemaakt van de vier 
kleine dorpen. Bij de bespreking hiervan bleek ons streven naar 
meer informatie over waarom iemand ergens zit, wel op Z~Jn 
plaats te zijn. Hierna is hetzelfde toen gedaan voor de drie 
grote dorpen, waarna er ook nog eens een vergelijking is ge
maakt tussen de vier kleine.en de drie grote dorpen, om te kij
ken of je een ontwikkeling kunt signaleren. 

.. 

2.3.3. Verloop en gegevens analyse. 

De analyse hield in: 

a) Algemene kenmerken geven van de dorpen, zoals: 
wat zijn de doorgaande route's, wat de winkelatra
ten, de oude kernen, waar ligt de nieuwbouw enz. 

b[ Ret maken van een vergelijking per branche, met de bijbe-
horende conclusies. 

waar gaan ze zitten, zijn dat min of meer gelijk
waardige plaatsen, zitten ze aan route's, in het 
centrum, in de nieuwbou\vwijk, verspreid of niet, 
bij bepaalde andere wiakels enz. 

c) Algemene conclusies trekken (beeld van bet totaal). 
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Er is toen ook nog nagegaan, of er sprake is van een kleur
concentratie, of bv een bepaalde branchegroep voorkeur heeft 
voor een bepaalde plaats, zoals het centrum, maar daar zijn 
geen-duidelijke resultaten uit tevoorschijn gekomen. Wat wel 
zinnige informatie heeft opgeleverd, is de vergelijking tussen 

; de vestigingen, 1ie er voor 1955 zaten (althans voor vover ze 
er nu nog zitten), en de vestigingen, die er na 1955 zijn geko
men. Hierdoor konden wij nagaan, of het vestj..gingspatroon een 
bepaalde ontwikkeling doormaakt, of bv bepaalde straten of oude 
kernen een grotere concantratie aan winkels krijgen. Het jaar
t.al. 1;955 komt, doordat op de historiese kaart na 1955 een sterke 
uitbreiding van de dorpen heeft plaatsgevonden, waarbij er veel 
nieuwbouwwijken zijn gebouwd (veel "import11 uit o.a. Eindhoven). 

!rweede staatje 

Omdat het een en ander tamelijk haastig is gebeurd, wilden wij 
na de· tweede en derde bespreking, waarbij resp. de vier kleine 

,) -· .. f ,.<' 

en de drie grote dorpen aan bod kwamen, de resultaten itverfijnenf 
Eovendien moesten wij onze gegevens vergelijken met de uitgangs
punten, zoals die door het vorige afstudeeratelier z~jn gebruikt 
voor de simulatie (kortweg DGP geno~md), en met de cijfers van 
de Documentatie Woningbouw te Delft. Zo ontstond het idee, om alle 
gegevens en de vergelijking , per branche,.. op j€m v~l te zetten, 
waarbij dan, als een soort conclusie, uitgangspunten komen te 
staan (evt. voor een nieuwe simulatie). 



· ISOO 

· Boa.1e\o:>n 
R"1e\-'nouen 
Vessem 
~\evh~ 

.· 

:JSOO 

fer.re\ 
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1) Niemand van ons heeft tot nog toe ooit iets in de richting van 
stedebouw/centrumontwikkeling/onderzoek naar vestigingspatro
ne~ e.do gedaan, zodat wij niet altijd volledig of juist konden 
reageren op de aangeboden situatieso Mevr. Boas vond het ove
rigens wel belangrijk, dat je ook kijkt, naar wat je geleerd 

: hebt, niet allen naar de resultateno 

2) Omdat iedereen van ons bet belangrijk vond, dat je met je eigen 
afstuderen ook kon beginnen, zijn we er steeds maar 2t dag mee 
bezig geweest, zodat het werk steeds in.een hoog tempo, om niet 
te zeggen overhaast, is gedaan, wat niet altijd tot volledige 

. resu1taten leidde, m.n. bij het enqueteren. 

J) Wij hebben er bij tijd en.wijle nogal moeite mee gehad, dat we 
in de Kempendorpen bezig zijn geweest. Het zijn dorpen met, nog 
steeds, een stark agraries karakter en waarbij een hale hoop 
za~e~ slechts vanuit een stark historiese achtergrond verklaard 
kunnen worden, zodat wij de relatie met een nieuwe stad niet 
altijd even duidelijk zagen zitten. (Om een voorbeeld te geven: 
wij vonden bij 7500 inwoners gemiddeld 12 caf~'s, terwijl er 
bij de simulatie bij dat inwonertal nog niet een was!) 
Mevr. Boas: er is altijd overal wel wat, dus ••• 

4) Ret werken met de inwonertallen was erg moeilijk, doordat veel 
zaken een grotere klantenkring hadden -dan -d& eigen plaats. Wij 
hebben alleen de kernen beschouwd, en dus ook die inwonertal
len; wat er buiten zit, zowel aan vestigingen als aan klanten, 
hebben wij niet beschouwdo Ook geldt voor de (grote) kernen: 
wat we niet gezien hebben weten we niet; wij hebben enkele ves
tigingen gevonden, waar het Streekorgaan geen gegevens van had, 
maar of er zo nog meer zijn, weten wij dus niet. 
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Even iets over de zeven dorpen die we hebben bekeken. 

35 

-Riethoven 
-Vlesterhoven 

· -Hoogeloon 
-Vessem 
-Eersel -
-Bergeyk 
-Bladel 



· -Rieth oven.· .. 
Zestig jaar geleden was Riethoven een erg belangrijk punt als. 
doorgaand·e route. Overal in het dorp stonden cafe's, waar door
trekkende veehandelaren even aanlegden als ze naar de veemarkt 
in Den Bosch waren geweest of als ze e.r vandaan kwamen. 
Dat het een pleisterplaats was, valt op te maken uit het feit 
dat er to en zo') n 20 tot 25 cafe> s waren in Riethoven. · 
Naarmate er meer en beter personenvervoer kwam, nam de belang
rijkheid van Riethoven als rustplaats sterk af. Cp dit moment 
zijn er nog maar een stuk of vijf cafe)s over in het dorp, 
waarvan e~n ecn enorm hotel-cafe-restaurant, dat verder niets 
met Riethoven te maken heeft. 
Het "centrum" heeft zijn hele betekenis verloren toen inonge
veer 1960 twee hoekpanden, die het verkeer zouden hinderen, 
werden gesloopt. Ret centrum moet vergeleken bij wat het nou 
is, erg levendig zijn geweest. Er stond oa. een bakker, 2 bier
brouwerijen, enkele cafeJs, nog een bakker, een leerlooierij-

. ~ 

koperslagerij. Nou is het een onbestemd punt. 
Zo zag het er enkele tientallen jaren geleden uit: 

Een ander belan~fijk unt 
Dorpsstraat. Da~tr s on den 
~ie nou dus zijn gesloopt. 

was de splitsing \/esterhovenseweg~ 
ook enkele caf~>s midden op de weg, 
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-Westerhoven. 
Westerhoven is een zogenaamd "lintdorp", nl hoofdzakelijk 
bebouwing langs de weg Bergeyk-Valkenswaard. Ret oude lint 

· binnen het dorp heeft als doorgaande route.geen betekenis 
meer, omdat er zuidelijk daarvan, buiten het dorp om, een 
nieuwe provinciale weg is aangelegd. Dit is in het dorp wel 
duideliJk te merken, er komt geen of bijna geen verkeer door 
het dorp heen. 
~'fe_pterhoven is een agrarisch d.orp met een kleine nieuvibouvT
wijk. 

~Hoogeloon. 

Een beter voorbeeld van lintbebouwing is bijna niet te vinden. 
Alle bebouwing ligt zovvat langs de weg Rapert-Vessem. In 1961 
is er een uitstulpinkje bijgekomen, wat als centrum van het 
dorp was bedoeld, althans, wat het uiteindelijk zou t:Joeten 
worden. Aan di t "centrumple_in" staan nu ~en verfwinkel., een 
elecrtici tei tsvlinkel en een fietsenzaak. 
Ret dorp loopt sterk achteruit vmt voorzieningenpakket betreft. 
Ongev~er vi jf jaar <feleden Haren er nag ty;ee kledinrzaken in 
Hoogeloon, maar mede door de sterk vtisselende mode· en de con
currentie van de grate zaken in Bladel en Eindhoven zijn die 
.zaken genoodzaakt geVt"West te J;Jlui ten. Ook een van de t\1ee· war
me bakkers in het dorp he_eft zijn toonbanJtfunctie moeten op
heffen en gaat nou zelf naar zijn klanten toe (bezorgfunctie). 

-Vessem. 
Vessem is het kruispunt tussen Wintelre, Knegsel, ~Iiddel beers 
en Costelbeers, Hoo-ge loon. "Di t is aan de bebouvling 1;el te 
merken. Het punt \:"ilhelninalaa:n-Jan Snulderslaan 1:-un j e ei{Ten-

. lijk Hel beschouv;en als het c-entrum van Ves;::er:J.. 
De enige concentratie woninven ligt ten zuiden van de Jan Smul
derslaan. 
Enkele jaren geleden is bepaald dat je niet meer in Vessem 
mag komen wonen ale je er nik~ te zoeken h~ht. Dit om nog 
iets van het dorpskarakter te kunnen bm.-nren • 
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-Eersel. 
Nadat omstreeks het jaat 250 de Romeinse bezetting ineenge
stort was, vestigden zich er omstreeks 650 opnieuw mwnsen: 
zij ontgonnen bos en bouwden er ~ehuchten, die nog ten dele be
staan. Deze akkerdorpen zijn Schadewijk, Stokkelen, Het Hint 
en De Hees. Te midden van die ·oude gehuchten ontstond kort na 
het jaar 1COO de \lilllbrorduskerk. 

I. Na de abdij "Postel n fungeerde het gehucht Hint als Jlleister
pl~ats voor kooplui net hun karren. Daar ontstond al gau~1 een 
parkeerprobleem. 1Jen verbreedce de weg van het Hint naar het 
zuiden, zodat een groot ovaal plein ontstond. Op het zuioelijke 
pleindeel vestigcen zich herbergiers en kooplieden. 
Sinds 19CC heeit de infustriele ontwi~keling haar stempel 
op Eersel gedrukt. Niet alleen door plaatselijke industrie-
·vestiging, maar ook door ontwikkelingen in Eindhoven en de 
verbetering van het verkeer. 

·Juist Eersel (of het Hint) bleek met zijn marktplaats de meest 
potentiele groeier. Langzaan werd ~et gebied tussen Eer~el en 
Kerk vo~gebom·:d. De oude verl:i:nclings\teg n het 1:er~:pad" is noe 

Leter werd de llieuwsraat en de ~illidrorduslaan en·wat er tus
senin ligt volgebouwd. 
Na 1~60 zijn de echte woonwij~en erbij ·gekomen: 60-70 t~n-
oosten van de Villibrorduslaan en ten norrden van de Nieuwstraat, 
vanaf 1~70 vordt Eersel verder uitgebreid na~r het oo ven en 
het zuJden. 
t.:r .1.. 'Y'..... ,,, 1 ( ~ 1·~ k+) 1 .. + t . h t ne" Cf' .... run van ... erse u e .Lar .., ~g v erp excen r1 sc~ v;a 
bet rift de bebouning. Het Has ac:.nvan1:eli j1: de becJ.oeling dat 
~~ersel zich zou onfv;i1-kelen als ePn vmaier om de l.~arkt heen. 
Eerst i~ men begonnen met bouHen naar het oosten en het zuiden. 

· Intussen v;erd· bepaald cat de achtel ... kant van de f"arkt beschermd 
dor:psgezicht :r.10est blijven, dus nag daar niet meer pf'bOU\'Id 
worden. 0ok moeen de gaten in de vtand van de Markt niet op
gevuld worden. 
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-Bergeyk. 
De drie dorpjes waaruit Bergeyk is opgebouwd zijn het Eind, 
het Hof en Weebosch. 
Aanvankelijk lag alles.aan het lint tussen het Eind en het 
Hof en aan de Kerkstraat. 
Enkele jaartallen van bebouwing: 
± 1947:llargrietstraat, daarna volbouwen binnen het lint. 
+ 1963:Eerste nieuwbouwwijk, ten westen van de Burg. Magnee

straat. 
~ 

60-65 :Villawijk. 
66-73.:Tweede nieuwbouwwijk, ten noorden van de eerste • . 
71-75 :Derde nieuwbouvvwijk, ten noorden van de tweede, onder 

de· villav1i jk. 
In die tijd kv;am er oak nieuwbouw in de richting van 
het Loo. 

Tot in de vijftiger jaren was het Hof helemaal volgebouwd. 
Toen is men begonnen alles te slopen met de bedoeling er 
een nieuw winkelcentnum van te maken. Eigenlijk was de Burg. 
Magneestraat het centrum. 
Men heeft met deze plannen veel te hoog gegrepen, waardoor 
maar een wand kon ·worden volgebouwc. De tvveede \land, waarvoor 
een plein zou moeten komen is niet mcer gerealiseerd, waar
door nou het grote groene Yeld is ontstaan. 
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.-Bladel. 
Aan de hand van een gesprek met de heer de Xort op 26 nov. 1975.· 

In 1959 werd Bladel aangewezen als kerngemeente in de Kem
pen. Het Rijk geeft dan subsidies ,investeringspremies voor 

· het vestigen van indust±ie. Kleine bedrijven komen bier niet 
-

voor in aanmerking. 
De gedachtengang bierbij was: bet vestigen van in_dustrie beeft 
1nfra-strukturele consequenties tav. wonen werken en recreatie. 
Daardoor zou Bladel extra voorzieningen aantrekken, er zouden 
veel winkel vestigingen komeJ\, het zou gaan "verstedeli jken". 
Met de sub~idies die .de gemeente kreeg moest bet zijn stads
gezicbt ver~eteren, maar Bladel beeft dit saneren al te letter
lijk opgevat. f-fen is nl. vanaf 1959 begonnen met bet slopen 
van alle panden op en rond de !.farkt. Saneren werd dus slopen. 
Het slopen of laten slopen werd voor de eigenaren van de 
betrokken panden extra aan~re,-kelijk gemaakt door bet geven 
van zgn. saneringspremies. 

Wat :'tond er zoal op de !.!arkt? 
-slager (is er nog), cafe, naaimacbinebandel, boerderij(!), 

bakker, kruidenier, cafe-bioscoop, bervormde pastorie, bak
ker, kruidenier, ambtswonin_g en een pakhuis van de boerenbond. 

Al deze panden zijn gesl:oopt, vmarvoor in de plaats bet nieuwe 
winkelcentrum is gekomen en het gemeentehuis met zijn monu
mentale trap. Verder rest er nog"'Q,et gat-van Bladel:. 

Nadat Bladel als kerngemeente was aangewezen, kvmmen e·r in 
Hapert evenzoveel~ndu£tirevestigingen bij als in Bladel, om
dat in Hapert de grondprijs lager lag. Er h:amen daar neer 
kleine bedrij~en die voor Bladel ~een inveeteringspreries kre
gen en waar bovendien de grondprijs hager was. 
In Hapert· zijn nu alle beschikbare terreinen voor indu?trie 
opgesoupeerd, tervvi jl de gemeente Bladel nog zo"> n 25 ha. industde
grond in eigendom heeft. 

Het aa:r~\1i j zen van kerngemeenten noemt men gebundelde deconcen
tratie, alles op grate punten richten, waardoor de kleine ker
nen niet meer zullen ontvlikkelen. Niem1e kern en vmar de r~erk
gelegenheid wordt restimuleerd zijn oa. Hel~ond en Breda. Uden, 



Cuyk en Etten worden nu juist weer teruggedraaid als groei
gemeenten • 

. Waarom.juist Bladel als kerngemeente was aangewezen wist 
de Kort niet te vertellen, wel dat Eersel bet niet geworden 
is, omdat bet te dicbt bij Eindhoven ligt. 
Het kern-gemeentescbap van Bladel is niet naar verwachting ge
lopen. In 1974 is het dan ook afgelopen • Er zijn vrij veel 
winkelvestiging-en die bewiust voor de kerngemeente badden~ 
gekozen, niet vermoedend dat bet ooit zou mislukken. 

Het beleid tav. verstedelijking was bet centrum ontwikkelen 
tussen Markt en de kerk (dus de Sniederslaan). Er zijn al 
scbetsjes gemaakt voor de bwrindel'ing van de l!arkt dmv. 
niveauverschillen, bomen enz. Ook de Sniederslaan wordt ber
ingedeeld, alle autoos van de straat, het parkeren nl. in 
inbammetjes tussen de befiouwing en in de acbterstraten. 
Er is ook gedacht aan een andere profile~ing van de straat. 
Men \1ilde zeli's de Sniederslaan verkeersvrij maken, maar dat 
zou te veel gevolgen hebben voor de woons~aten die er achter 
liggen, die zouden dan een te grote. verkeersstroom te ver
werken krijgen. 
In een vroeg stadium worden winkeliers en bewoners op de 
hoogte gesteld van de plannen. Het is mogelijk dan beZ'I1arem · 
in te dienen, maar in de.praktijk wordt van dat recht soms 
misbruik gemaakt. 
Er is voor Bladel nooit een officieel stru.:}t;tuurplan geweest; 

·-
eind ~9 is er wel zoiets geweest, maar het is nooit officieel 
gepresenteerd. Nou is de struktuurplanontv1i1:keling overge
dragen ac:m het Streekorgaan Kempenland in Eersel. 

- Het feit dat de Sniederslaan zich heeft ontwikkeld is niet 
z6 verv10nderli jk • .Er he eft nl. een tramlijn gel open van Eind
hoven naar Reusel, die dwars door Bladel b;am. Cok de· 1H.~yen
hoek heeft hiervan geprofiteerd. 
In 1958 is de Europaweg aanrre~egd in rle huid ipe vorm. Deze 
\leg vo~~t nu e~n harriere voor voet~anrers die zioh nou concen
teren op.de Sniederslaan. Veel doorgaand verkeer komt er niet 
meer, omdat alles wat langs Bladel gaat de Provinciale weg neemt. 
Eerst wilden de winkeliers de Provinciale weg door de Snieders
laan zien, net als in Reusel, · vmar die ook dvmrs door het 
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dorp loopt. Achteraf gezjen is Bladel wel blij met hun oplos
sin:g, want in Reusel loopt de·winkelstand sinds de aanleg 
van de 'Provinciale weg sterk achteruit. 

Enkele jaartallen van bebouwing: 
Van 195? tot 1958 is Hofstad gebouwd. Het woongedeelte tussen 
centrum en Nassauplen tot 1965. ·Plan Veiligoord na 1965. Het 
winkelcentrum in die wijk dateert van 1968. 
Er wordt in Bladel nog driftig uitgebreid. 

Er is in de Kempen al heel vlat geenqueteerd. 
-In mei 1975 heeft het ETI een onderzoek gedaan naar de eco

nomische toestand van de winkels in Bladel. Dit rapport 
wordt in febr. 1976 openbaar genaokt. 
--Het CT!~ (Centraal instituut voor het ~idden- en kleinbedrijf) 
heeft 2 a 3 jaar ~eleden een onderzoek ingesteld naar nae 

. -
bewinkeling van Bladel". 
Dit rapport is verkrijgbaar bij de middenstandsvereniging, 
J. Verhoeven, Van Dissellaan 12a, Bladel. 
---Er is ook nog een rapport verschenen over het voorzieningen 

pa:i:roon van alle gemeenten in Midden-cost-brabant. Hier-
in worden Eersel, Bladel ~n Bergeyk gesteld op het niveau 
van plaatseli jke voor.ziening met aanzet tot regiofunctie. 
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Y.ergeli.1king 4 kleine Kempendorpen. 

Hooge loon 1925 inwoners op 1 augustus 1975 . 
Riethoven 2155 ' ' 

(is plus omliggende gehuchten) •-9-7 .. 

Vesserii 1730 
' ' op 1 augustus 1975 

Westerhoven 1620 
' ' ' ' 

: 

Relaties die vestigingen hebben tot routes voor verkeer. 

Hooge loon 

Riethoven 

· Vessem 

Lintbebouwing langs doorgaande route. 
Vestigingen langs de.ze route met een lichte con
centratie in de buurt van de kerk. 

De vestigingen liggen tussen de oude kern ( het 
dorpsplein ) en 't Voort ( een kruispunt van wegen 
met vroeger een concentratie van cafes en een sme
derij);Uitbreiding naar 't noorden {Broekhoven). 

Vestigingen geco~entreerd rond kruispunt J.Smulders
straat-Wilhelminalaan.Dit punt is tevens de oude 
kern.Uitbreiding naar noord en oost t.o.v. dit punt. 

-.. 
Westerhoven Alle vestigingen langs oude doorgaande route onge-

acht de nieuwe provinciale weg. 

Relaties die vestigingen hebben t.o.v. uitbreidingsolannen. 

Hooge loon 

Riethoven 

Va.ssem 

Uitbreiding tegen,zwaartepunt lintbebouwing enkele 
vestigingen aan plein,dat centrum had moeten worden 
(plein sluit aan op nieuwbouw). 

Uitbreiding nauwelijks van invloed. 

Uitbreiding nauwelijks van invloed. 

so 



Weeterhoven Uitbreiding ten noorden van het centrum. 
Uitbreiding te gering om invloed aan te kunnen 
tonen op het voorzieningenpatroo~. 
De doe 't zelfzaa~ zou onder invloed van de uit
breiding kunnen zijn ontstaan. 
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Vestigingsplaats per branche in de 4 kleine Kempendorpen. 

Bakker 

H. loon -tussen camping en cafetaria 
"# 

-tussen dorp en supermarkt(n~Rft alleen bezorgdienst) 

R.hoven -tussen woonwijk en scholen 
-bij supermarkt en bank 

Vessem -bij 2 kruideniers + hulppostkantoor 
-bij bushalte 

W.hoven 

.Conclusie men vestigt zich in een looproute 

Drogist 

H.loon -bij plein wat centrlli~ had moeten worden 
-bij bushalte 
-verkoopt ook sigaren en snoep 

R.hoven 

Vessem -bij verfwinkel 
-in de route van/naar huisarts 

W.hove·n 

Conclusie 

Kruidenier 

H.loon -buitenkant voorzieningenpakket 
-buiten de bebouwing 

R.hoven -buitenkant voorzieningenpakket 
. -bij school ( een) 
-bij kruispunt en bushalte (een) 

?2 



Vessem -3 kruideniers,alle 3 centraal 
-twee tegenover elkaar bij bushalte 

· een afzonderlijk(+slagerij met regiofunctie) 

W.hoven -gevestigd bij kruising van oude hoofdroute en oude 
zijwegen 

Conclusie 

Slager 

-buitenkant voorzieningenpakket 

of verspreid ~ bij kruispunten 
of geconcentreerd 

. H.loon -zelfstandig t.o.v. andere vestigingen 

R.hoven -tussen Riethoven en Broekhoven 

Vessem -bij supermarkt 

W.hoven -bij levensmiddelen(supermarkt) 

. 
Conclusie 



Doe 't zelf 

H. loon -bij aannemer,buiten de bebouwing 
-schilder,in "centrum",tegen nieuwbouw aan 

R.hoven -gereedschap,vroeger smid,b1j~oude kruispunt 

Vessem -bij aannemer,aan de rand van concentratie 
-tuinartikelen,was smid,buiten concentratie 

W.hoven -vroeger aannemer,bij nieuwbouwwijk 

Conclusie meestal ontstaan uit bedrijven 
vrijwel niet in centrum,omdat de mensen toch wel 

komen. 

Electrische+huishoudelijke art. 

H. loon -bij bushalte (een) 
-andere drie bij elkaar in "centrum",een was smid 

R.hoven -een tussen twee knooppunten 
-een op vroeger kruispunt van wegen in oude ker~,was 

smid 

Vessem -twee dicht bij· elkaar,in de concentratie 

W.hoven -centraal 

Conclusie soms ontstaan uit een smederij 
nieuwe vestigingen vrij centraal 

Fietsen/bromf. 

H.loon -aan 't plein,doorgaande route 

R.hoven -aan weg buiten de bebpuwde kom 

Vessem -doorgaande route 

W.hoven -ingang kern,op kruispunt 

Conclusie op kruispunten,aan route,goed bereikbaar 



Kleding en schoenen 

H.loon -
R.hoven 

Vessem -kleintextiel centraal 
-schoen~n centraal · 

W.hoven -schoenen (vroeger schoenmaker),centraal 

Conclusie ze liggen bij andere winkels 

Woninginrichting 

H.loon -.aan route (lint) 

R.hoven -lange weg naar Westerhoven 

Vessem 

W.hoven ,# I • : .f • 

Conclusie moeten goed bereikbaar zijn 

-. ! 
· ... .. 

hoeven niet perse bij andere vestigingen te liggen 



Cafetaria's/caf~s/hotels/zalen 

H.loon -4 caf~s verspreid langs lint (een met cafetaria) 

R.hoven -2 cafes in oude kern (driehoek bij kerk) 
-2 ,, aan route,zaten vroeger aan splitsing,•t Voort 
-2cafetaria's en 1 hotel 

Vessem -3 cafes in 't centrum (een met zalen en restaurant) 
-1ccafetaria,was vishandel,uit centrum 

W.hoven -3 cafes in centrum (een met cafetaria) 
-1 cafe aan nieuwe provinciale weg 

Conclusie vroeger cafe bij smid 

Kapper 

H. loon 
R.hoven 
Vessem 
W.hoven 

-alleen •s avonds,centraal 
-aan oud fietserskruispunt 
-in nieuwbouwwijk,klanten ook van camping 

-
Conclusie zoeken bevolkingsconcentraties 

Bank en 

H.loon -centraal 
R.hoven -bij oud kruispunt 
Vessem -net buiten winkelgebied 
W.hoven -t.o. boerenbond,bij bushalte 

Conclusie centraal t.o.v. bevolkingsconcentraties 
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Postagentschap 

H.loon -in huishoudelijke art.zaak 

R.hoven -bij verzekeringen 

Vessem -bij kruidenier in centrum,pij bushalte 

W.hoven -in schoenwinkel,centraal 

. 
Conclusie in kleine dorpen geen postkantoren 

in draagkrachtige vestigingen 
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Algemene conclusies bi,i een inwonertal van 1500. 

11. een zaak verkoopt meer dan alleen de goederen uit z'n eigen 
branche. 

2. zaken in el.art.,huish.art. en doe 't zelf hebben er een 
bedrijf naast. 1 

e \ 
3. vrogere smeden zijn huish.art.zaak of installatiebedrijf 

begonnen. 

4. een kledingzaak heeft geen brood in een dorp (geringe keus). 

5.' de vestigingen langs oude hoofdrou~es. 

6. de vestigingsreden/plaats doet er in kleine dorpen niet 
toe (vader op zoon). 

7. postagentschap gunstig voor een zaak. 

8. levensmiddelenzaken liggen in 't algemeen verspreid (op 
kruispunten). 

9. bakkers juist in looproutes 

10. kappers niet aan doorgangsroutes maar in woonwijken. 

11. ·,_ bahken vestigen zich centraal · ·· · 

12. aantal m2 zijn niet te vergelijken door uitschieters. 
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Yergelijking 3 grotere Kempendorpen~ 

Eersel 7498 inwoners op 1 januari 1975 "Kern" 

Bergeyk 7160 
t ' ' ' t t -

Bladel 7645 
' t t t '' 

,: 

Vestigingen 2routes en hun zwaartepunten. 

Eersel Hoofdas Noord-Zuidroute ~de.Markt zwaartepunt,is 
tevens oudste bebouwing. 

Route (oude) Eindhoven-Blade! ___,.. Nieuwstraat. 
Markt 't centrum met uitloper in Nieuwstraat. 

Bergeyk Lintbebouwing langs oude doorgangsroute. 

Bladel 

Zwaartepunt t.p.v. 't Hof. 

Oude route Eindhoven-Reusel -+ Sniederslaan zwaarte
punt. 

Oude route Tilburg-Keulen -+ Dissellaan met de Markt 
als oudste centrum. 

Felaties vestigingen t.o.v. uitbreidingen. 

Eersel Subcentra.'. s onder invloed van ui tbreidingen 
-bij oude kerk 
-nieuw winkelcentrw~ bij Lindestraat 

Bergeyk Vestigingen aan 't lin~sterk uitgebreid ~ geconcen-. 
treerder. 

-
Bladel Nieuw subcentrum in noord. 

Sniederslaan sterker door uitbreidingen. 
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. Bakker 

Eerael (4) -verspreid,daar waar vroeger ook bakkers zaten. 

Bergeyk(2) -verspreid,beide gecombineerd met zelfbedieningszaak 

Bladel (3) -verspreid,langs oude routes. 

Concluaie verapreid. 

Bloem en 

Eersel (1) -in subcentrum 
zelfbediening op de Markt heeft ook planten/oloemen 

Bergeyk(2) -in centrum 't Hof 
-een niet in 't centrum,langs route 

Bladel (3) -aan Sniederslaan 
~in aubcentrum (+bij zelfbediening) 
-aan Sniederslaan bij kruidenier grote plantenhoek 

Conclusie bij voorkeur in 't centrum. 

Drogist 

Eersel (2) -1 op de Markt 
-1 in subcentrum 

Bergeyk(2) -verspreid 1 in centrum 
1 langs route (+speelgoed) 

Bladel (3) -allemaal in centrum 

Conclusie verspreid,bij winkelconcentrattes 
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Groen ten 

Eersel (2) 

Bergeyk(1) 

Bladel (0) 

Conclusie 

I 

Kruidenier 

-verspreid 1 in centrum 
1 langs route naar Bergeyk 

-bij woonwijk 

-alleen in zelfbedieningswinkels 

centrumvestiging in geval van specialisatie 
groenten veelal via zelfbed. enmarkt (en boeren). 

EerE:~el ( 5) · -alle 5 zelfbe.dieni.ngszaak . 
-verspreid,bij andere winkels 
-nieuwe winkels bij woonwijk 

Bergeyk(7) -5 zelfbedieningswinkels 
-verspreid,in de richting van nieuwbouwwijk 

Bladel (7) -6 zelfbedieningswinkels 
-geconcentreerd in winkelstraat 
-2 dichtbij uitQreiding 

Conclusie verspreid 
nieuwere in de richting van dfr-tiitbLeidingen. 

Poelier 

Eersel (1) -dichtbij centrum 

Bergeyk(1) -in woonwijk 

Bladel (2) -verspreid in woonwijk 

Conclusie Eersel en BergeyR b2j andere vestigingen 
Bladel buiten centrum 
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.sigaren 

Eersel (3) ·-verspreid 2 bij bushalte 
1 a an route naar Bergeyk 

Bergeyk(2) -verspreid,aan oude lint,redelijk centraal 
-

Bladel (2) -verspreid,aan rand centrum,niet bij woonwijken 

Conclusie verspreid,aan loop-en verkeersroute 

Slager 

Eersel (3} -verspreid,bij andere vestigingen (1 in subcentrum) 

Bergeyk(3} -verspreid,2 in centrum,1 langs route 

Bladel (1} -centrum 

Conclusie verspreid,bij andere vestigingen 

Slijter 

Eersel {1} -centrum 

Bergeyk(1) -centrum 

Bladel (2) -centrum 

Conclusie in centrum 

Vishandel 

Eersel (1) -in centrum,alleen op vrijdag open 

Bergeyk(1) -in woonwijk 

Bladel (1) -in woonwijk 

Conclusie· buiten centrum bij woonwijk 
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Antiek 

Eersel {1) -zelfstandig t.o.v. andere vestigingen 

tKantoor)boekhandel 

Eersel (1) -in centrum 

Bergeyk(1) -in centrum 

Bladel ( 1} -in centrum 
I 

Conclusie in centrum bij andere vestigingen die men veel 
bezoekt. 

Dierenwinkel+benodigdh. 

Eersel (0) 

Bergeyk(1) 

Bladel (1) 

Conclusie 

-centru.rn 

-niet centraal,gecomb.met tuinart. en sigaren 

Doe 't zelf (hobby art.) 

Eersel (2) -verspreid,handwerk art. in centrum 

Bergeyk(1) -langs lint niet in centrum~dichtbij woonwijk 

Bladel (2) -handwerk art. in centrum 
-doe 't zelf buiten centrum en woonwijken 

Conclusie handwerk art.winkels in centrum 

' . 

.. 

doe 't zelfzaken buiten centrum,richting woonwijk 



Electrische art. 

Eersel (2) -minder centraal,hebben instal.bedrijf 

Bergeyk(2) -1 in centrum,1 langs route (+huish.art.). 
-hebben instal.bedrijf 

Bladel (3). -2 in centrum hebben instal.bedrijf 
-1 niet centraal 

Conclusie vaak in centrum,hebben instal.bedrijf 

Fietsen en bromfietsen 

Eersel (3) -verspreid 1 in centrum 
2 t.o.v. uitbreiding 

Bergeyk(2) -verspreid 1 in centrum 
1 a an route 

Bladel (3) -2 bij elkaar in centr.um aan Sniederslaan 
. -1 in subcentrum 

Conclusie verspreid:,. niet perse in 't centrum 
goed bereikba.ar 

Fotograaf 

Eersel (1) -bij centrum 

Bergeyk(2) -aan route,verspreid,tegen centrlli~ aan 

Bladel (2) -1 in centrum,1 tegen centrum 

Conclusie verspreid0 in buurt van centrum 
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Huishoudelijke art. 

Eersel (3) -verspreid 1 in centrum 
-oude vestigingen 2 aan rand v.h.centrum,aanloop 

route 

Bergeyk(3) -verspreid 1 in centrum 1 
I 

2 aan rand van 't dorp,aanlooproute 

Bladel (3) -2 in centrum 
-1 aan route (+melkmach.onderdelen) 

Conclusie vroeger smid ~ aan route 
Anders bij andere vestigingen,verspreid t.o.v.elkaar 

Juwelier 

Eersel (1) -niet in centrum 

Bergeyk(O) . 
Bladel (2) -in centrum 

Conclusie in centrum 

Kleding 

Eersel (3) -2 in centrum,1 tegen centrum 

Bergeyk(4) -in centrum bij schoenenzaken 
-aan burg.Magneestraat,oude winkelstraat 

Bladel (5) -in centrum 

. Conclusie centrumvestiging,bij elkaar 

Kunstni,iverhaid 

Blatlel samen met huish.art. 
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Muziekhandel 

Eersel (1) -niet in centrum,te duur 

Bergeyk(1) -in centrum 

Bladel (1) -in centrum 

Conclusie voorkeur voor centrum 

.: 

Naaimach,handel 

Bergeyk centraal 

Postzegelhandel 

Eersel niet centraal 

Sanitair 

(noodgebouw) 

Eersel (1) 
Bergeyk(1) 
Bladel ( 1) 

-samen met elect~a +loodg./gasbedrijf 
-centraal +b~drijf 
-tegen centrum 

Conclusie 

Schoen en 

Eersel (1) -aanlooproute 

Bergeyk(3) -centrum 

Bladel (2) -1 in centrum,ander buiten centrum en bebouwing 

Conclusie 
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·speelgoed 

Eersel (1) 

· Bergeyk ( 1 ) 

Bladel (1) 

Conclusie 

: 

-gecomb. met huish.art. in centrum 

,, met drogisterij aan route 

' ' 
met huish.art. in centrum 

veel gecombineerd met huish.art.zaken 

Stoffenhandel 

Eersel (1) -tegen centrum 

Bergeyk(O) 

Bladel (1) -tegen centrum 

Conclusie -

Tuincentrum 

Eersel (1) -alleen verkoop tuinartikelen 

Bergeyk(O) 

Bladel (1) -verkoop planten voor de tuin 

Conclusie alleen verkooppunt,geen kwekerij 

Verf en behang 

.... 

Eersel. (2) -verspreid,tegen centrum,georienteerd.op woonwijken 

· Bergeyk ( 1 ) 

Bladel (3) 

Conclusie 

-gunstig in winkelstraat en t.o.v.woonwijk 

-1in centrum,1 bij.woonwijk,1 bij kunstnijverheid 

georienteerd op woonwijken 
relatie met centrum 



Woninginrichting 

Eersel (2) 

Bergeyk(3) 

.Bladel (3) 

Conclusie 

-verspreid,1 aan rand centrum 
1 in subcentrum 

-verspreid,tegen centrum 

-1 in centrum 
-2 tegen centrum 

·- , 
goed bereikbaar,niet perse in 't centrum 

Cafe/cafetaria 

Eersel 

Bergeyk 

Bladel 

Conclusie 

concentraties langs routes,op de Markt 
11 cafes,) cafetaria's 
1 cafe~aria nabij woonwijk 
1 cafetaria bij bushalte en in buurt van middelb.school 
1 hotel op de Markt 
concentratie op 't Hof en langs route -' 
11 cafes,6 cafetaria's,3 hotels me~cafe/restaurant 
2 cafetaria's in woonwijk 
2 cafetaria's bij cafe 
hotels in of tegen centrum 
verspreid over Sniederslaan 
12 cafes,6 cafetaria's,1 restaurant,2Cnin.rest • . 
3 cafetaria's bij cafe 
1 cafetaria en Chin.rest. in subcentrum bij woonwijk 

cafes aan route 
cafetaria's in woonwijk,soms bij cafe 
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.Apotheek 

. Eersel aan Nieuwstraat regiofunctie herkenbare plaats 

Bank en-

Eersel (5) -2 in centrum,andere op route woonwi;jk-centrum 

Bergeyk(3) -1 tegen centrum,andere verspreid 
' 

Bladel (·4) -3 in centrum 

Conclusie volksbanken willekeurig 
o:f centraal of waar veel mensen langs komen 

Kapper· 

Eersel (5) -1 in subcentrum richting woonwijk 
-andere aan routes buiten centrum 

Bergeyk(2) -aan de route,tegen centrum 

Bladel (4) -1 in woonwijk 
-3 in winkelstraat (centrum bewust door twee gekozen) 

Conclusie bij woonwijken eventueel bij -centrum 

Eersel (0) 

Bergeyk(1) -centrum 

Bladel (1) -centrum 

Conclusie voorkeur voor centrum 
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-Chemisch reinigen 

·· Eersel ( 1) -in subcehtrum 

Bergeyk(3) -1 bij postkantoor,verspreid,niet in centrum 

BladeJ (1) -richting woonwijk 

Conclusie 

Garage 

Eersel (6) -verspreid,aan buitenkant buiten centrum· 
-regiofunctie 

·Bergeyk(2} -verspreid,buiten de kern 
-1 langs doorgaande weg 

Bladel {3) -verspreid 

Conclu.sie 

-1 in centrum 

verspreid 
gemakkelijk. te bereiken 
niet in centrum? 

70 



I. 

) 

Algemene conclusies bij een inwonertal van 7500. 

1. Meer· speciaalzaken (opticien,slijter,muziek),toch nog wel 
combinaties (boeken,speelgoed). 
Weinig echte dames-,herenkledingzaken of lingeriespeciaal
zaak.Bij dit inwonertal kunnen ze dus nog niet zelfstandig 
bestaan.Grotere verscheiden heid aan artikelen/winkels. -

:2. ·Huish.art.,sanitair en electr.art. hebben nog steeds een 
bedrijf. 

3. Postagentschap wordt postkantoor:zelfstandige vestiging. 

4. Meer duidelijke vestigingsredenen omtrent de plek.en plaats 
-centraal Bladel -kerngemeente 
-nieuwbouw -tramlijn (vroeger) 
-belangrijke route 

5. Nieuwe vestigingen hoofdzakelijk nog lange oud vestigings_ 
pat~QQD.Wel ontstaan nieuwe subcentra in nieuwbou~~ijken. 
Er gaan .. nog maar weinig winkel,s "los" zi tten. 

6. ·Levensmiddelen (alle) blijven verspreid,geen klontering. 

~. Banken blijven centraal. 

B. Sommige zaken kunnen pas bestaan als er meer van dat soort 
bestaan:keuzemogelijkheid (prijsvergelijking) kleding ed. 

9. Het aantal m2 word t beter vergelijkbaar, do-erda t ··er minder 
uitschieters zijn. 

10. De dorpen zijn_nog niet groat genoeg voor klustervcrming, 
van wat dan oak. 
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Vergelijking van de vestigingen die er vo·or 1955 zijn gelfomen, 
met die van na 1955 

Eersel - De grootste concentratie van nieuwe vestigingen zit 
in de Nieuwstraat en de Markt 1 waarbij de Nieuwstraat 
er weer meer heeft dan de Markt. Dit zijn ook de stra
ten met de meeste oude vestigingen. Op kleinere schaal 
geldt dit ook voor het kruispunt bij de oude kerk. De 
overige nieuwe vestigingen liggen hoofdzakelijk aan 
het oude "vierkant" of in het subcentrum. · 

Bladel - De Bleijenhoek is aanmerkelijk afgezwakt, dit komt 
· ' door de Europalaan. De nieuwe vestigingen zorgen voor 

een verdichting van het centrum (Sniederslaan); er 
zijn ook meer vestigingen in de richting van de woon

. wijken gekomen. 

Bergeijk Bij de (oude) kruispunten zitten veel oude vesti
gingen. de nieuwe zijn daar bij gaan zitten. Dit 
geldt met name voor het Hof en de Burg. Magneestraat. 
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I . V~rgelijking vestigingen bij 1500 en 7500 inwoners. 

-Meer specialisering,meer verscheidenheid. 

-Vestigingen worden groter. 

-Ret aantal m2 volgt het inwonertal meer dan het aantal 
"vestigingen. 

-Grotere concentratie van vestigingen:centrumvorming. 

-Blijft hoofdzakelijk langs de bestaande structuur. 
Afwijkingen door:-subcentra 

-woonwijken (cafetaria's) 
-er zijn vestigingen die niet perse ergens 
bij moeten gaan zitten en dus bv. los van 

. -
het centrum kunnen gaan zitten.(Terwijl er 
ook vestigingen zijn ,die juist bij andere 
winkels gaan zitten:meestal in 't centrum 
bv. bloemen~. 

-Er ontstaan verschillen in de grondprijzen: 
niet iedereen kan meer in het centrum gaan 
zitten,omdat het te duur wordt. 

-Het aantal diensten neemt sterk toe. 
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Eeschrijving van de eerste staat, de verzamelstaat per dorp. 

Per dorp worden op deze staten alle branches verzameld en gegroepeerd naar 

onze kleur-kode, namelijk: 

paars - niet duurzame goederen 

rood - duurzame goederen 

blauw - horeca 

geel diensten 

bruin - bedrijven 

groen - handelsbedrijven 

Hoe de staten te lezen ? 

funktie 

vanaf 

voorheen 

hier is de branche ingevuld. 

: bier is het jaartal vermeld \Va?xin de huidi:;e eigenaar met 

de huidige branche zich ves~igde. 

Indien daarvoor deze branche reeds lanser bestond, wordt er 

onder funktie het jaartal'vermeld van eerste vestiging van 

deze branche (v.a. _ •••• ). 

: hier staat de funktie vermeld van het pand/pe~ceel voor de 

vesticing van de huidige branche. 

vestigingsreder.: de vestigin&sreden van de huidige ~ena~ (de ~fkorting VTZ 

betekent dat het bedrijf overgegc.E.n is van vader op zoon). 

veranderiP..gen 

situatie nu 

klan ten 

opmerkingen 

de veranderincen die door verbouwingen zijn ontstaan en het 

aantal-·vierk£:.nte meters. 

l~=nieuwbouvi, V=verbouHing en A=aimpassing, deze termen zijn 

ontleend aan het Dynr.:..'Tlisch Groeiproces. 

de funk:tie v2.n de ruirilten zor.ls ze tijdens het enq_ueteren 

waren en hot aantal vierk~~te meters. 

hier wordt de klunten.'k:ring vermeld in drie groepen na.11elijk 

plaats, plaats en o~geving en regio. 

extra byzonderheden zoals bijv. c,·ekombineerd net een 

bedr:.:f of andere branches. 

De geeevens op deze staten zi~n oYergenomen van de enquete-formulieren. 
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l. 

Algemene problemen bij het invullen v~~ de verzamelstaten per dorp. 

funktie _ : de gegevens van de huidige eigenaar, indien thuis en bereid 

mee te werken, zijn nagenoeg kompleet. De gezevens van voor 

zijn tijd zijn v~~ onvolledig of onbekend zeker als de zaak 
.: doorverkocht was en er een andere branche in begopnen was 

of het pand een woonfuru~tie gekregen heeft. 

vestigingsreden: vaak V-Z, waaruit meestal geen konklusie te trekken was •. 

. Andere redenen, zoals bijv. "eigenaar woonde er 11
, "pand 

was· te koop11 of 11grond was te koop11 zijn meestal toevallig. 

veranderingen : indien men·-veel verbouvrd had was het moeilijk na te ga.en wat 

het aantal vierkante meters elke keer geworden was. In het 

algemeen over verbouwingen gebre~~ige informatie. 

. si tua tie nu 

klanten 

opmerkillben 

-----·-·---

Als men niet thUis was \>Terr;, indi'en mogel~jk, het aantal 

vierkante meters van buitenaf gesch~t. 

De afkortingen N, Y en A waren onduidelijk ten aanzien van 

deze verbouwinsen • 

het aantal vierkante meters is meestal afgepast, dus onnauw

keurig. 

Ret vierke>..nte meters is niet alt1jd uitgesplitst in werken, 

opslag en wi~el. 

Geen onderscheid in ae..ntal vierk~~te meters als neerdere 

branches in een \dnkel vertegenwoordigd waren b.ijv. 

bloemenafdeling in supermar~t 

: voor v~el eit:;enD.:.'en wes dit r.:oeilijk na te gaan. Een denkt 

al gauw dat men de regio bestr':kt, terwijl het v~'< neerkomt 

op plaats en o~gevinG. 

geen problenen. 
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ZIE BIJLAGE I 

verzamelstaten per dorp. 
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:Beschrijving van de tweede sta.at, de verzamelsta.at per bra:nche. 

Op deze staat worden ?er branche de gegevens van de zeven Kempendorpen 

ve~aneld en vergeleken met die van bet Dynamisch Groeiproces en 

Documentatie Woningbouw. 

Onder 1500 staan de vier kleine dorpen, 

hiernaast kolom 1: het aantal branches per dorp 

· biernaast kolon 2: klanten..la'ing met als aanduiding plaats, plaz.ts en omgeving 

en regio. 

Jbiernaast kolom 3: orientatie =plaats van vestiging.t.o.v-. 

t.o. v •. nieuvtbouw 

. 

in het centrum 

in een subcentrum 

oude vestiging 

elders 

biernaast kolom 4: het geoiddeld aantal vestigingen in deze branche per dorp 

in de Kempen met het aantal vierkante meters voor win..~el, 

werken en opclag yer vestiging. 

hiernaast kolom 5: het aantal v:estigingen in deze branche zoals gesteld tij

dens de si.:lUlatie bij 1500 im!Oners, met cijfers van het 

]Wnamisch Groeiproces. 

hiernaast kolom 6: het .aantal vestigL~en in deze branche zoals beschreven 

in een J>Ublikatie van DocU<"lJ.entatie 1:/oningbouw. 

hiernaast kolom 7: resu1taat is naar onze mening het gemiddelde aantalvesti

gingen met a~~tal vierkante meters per bra.~che. 

· Onder 7500 im:one:::-s staa.~ de C.rie grote dor:tjen, hiernar,st vleer de kolou.":ten 

lt/m7 met se;:;evens betreffe::1de 7500 im:or:ers. 

Onder konl:lusie 1500-7500 st~n voor de KempenC.orpen de konklusies t.a.v.: 

vestigingsplaats 

specialisatie van de branche 

de ont,,rikl:elinc~ vcn brrmcl:'es b~j toener.1end imtonera.:--.r.tal. 

De kolon-:1en _ 8, 9,10. en 12 ceven ecn 2..'1e.lyse v/eer vc:n b.ij well: imronorL2.ntal 

de eerste, t\-:eede enz. vesti&inc zich vestisde. 

Kolom 11: het gemid~elde van de i::olo;;;.1,en 8, 9 en 10 

79 



Links naast ko1on 8 bij 1500 en 7500 staan de gemidde1den uit de ko1o~~en 4 

In het kader onderaa_~ de staat staan de gegevens die bij een vo1gende ~imu-

1a:Ue gebruikt zouden kun."len vrorden. 

:Sjj de imJOneraanta11en 1500 tot en met 7500 staat J>er stap 

de ont;dld:e1ing in aanta1 vestigingen net het aa.."lta1 vier

kante meters voor winlce1 en ive::.'ken of ops1ag. 

Deze ontwikke1inz :i:s afee1eid v<:.n de onder de re:su1taat 

(de ko1omoen 7) verme1de gegevens en de in ko1om 11staande 

gemidde1den. 

Tevens zijn er opmerkingen gep1a.1.tst waaruit men vestigi!lo~

p1aatsen zou kunnen af1eiden. 

Prob1emen bij het 'invul1en van de verzame1staten per branche. 

Onder orH~ntatie het begrip 11 e1ders 11 te ·vaag, misschien kan het bee;rip 

"routen (=histories bepa2.1d) een aanvu11i..'1g zijn. 

Gemidde1d an.nta1 vierkante meters: 

voor de Kempendorpen_is dit bij klein aanta1 vestigingen erg 

onnauVTkeurig. 

viat te doen ::-:et extreem crete vestit;incen? 

Het verdient voorkeur on onder- en boveP~enzen aan te £even ~~v. 40-80 

vie~kante meter. Deze grenzen ie bepa1en door de k1einste en de grootste 

vestigineen ,.;eg te 1aten. 

Het r.anta1 vierkante meters voor \'Iin..\:e1, werken en ops1ag 

waren niet alt~d o?ges?litst, dit 'geldt ook voor het 

Dynanisch Gr~eiproccs. 

N, V en A vesticingen te t,Tof voor t-mt het a2...'1te:.l vierka..'1te 

meters betreft. 

Door de specifieke brancl'les in het _D.G.P. is de vergelijking 

met de vaC.:.:: gekombineerde brw'1ches in de Kempen moeilijk. 

-- Informatie uit .;e.:;evens vc:.n het voriGe t:ttelier ceb:re:c_\:ig voora.l ten 

aanzien van vesticin::;sreden en plaats b'j 15--0 en 3000 imroners. 

De meeste infor;;;atie komt uit de cecevens b'j 4500 in't;oners. 
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- Documentatie ~·!onin;bouvr werkt met techniese eenheden en niet met aantal 

vierkante meters, te~jl het aantal vestiningen vaak onverklaarbaar is. 

-- Bij toenemend im;onera.o.tal van 15o0- 7500 in-vroners is het a.anta.l vesti

gingen :per sta:p onduidcl3,jk als b2j enkele van de dorpen de branche nog 

niet voorkomt. 

·--De ontw~~eling in het aantal vierkante meters per vestiging is niet aan 

te geven, hierdoor is de onhrikkeling van het a.a.ntc.l vestigingen natte 

vinger werk. 

We hebben wel het door ons gevonden aa~tal vestigingen :per inwoneraant~l 

gegeven. 
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ZIE BIJLAGE II 

.verzamelstaten per branche. 

: 
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Aantal inwoners per 1 januari·~ 

JAARTAL EERSEL "KERN" BLADEL "KERN"· BERGEYK "KERN" 

1900 1582 1150 1430 1300 1933 1650 
05 1494 1350 2124 1700 
10 1689 1563 1400 2242 1800 
15 1727 1550 2420 1935 
20 2073 1886 17.00 2659 2130 
25 2407 2067 1800 2!?16. 2180 
30 2812 1179 2934 2350 
35 3089 1250 2701 2430 3298 2640 
40 3320 1500 3095 2800 3603 2945 
45 3741 1795 3545 3190 4298 3430 
50 4040 1980 3865 3480 4898 3910 
55 4488 2245 4293 3765 5452 4360 

6 4629 2360 4401 3960 5560 4450 
7 4786 2490 4451 4005 5663 4530 
8 5024 2665 4566 4110 5781 4630 
9 5207 2810 4666 4200 5944 4800 

60 5447 2995 4746 4270 6206 4960 
1 5683 3180 4942 4450 6340 5070 
2 5951 3390 5093 4585 6544 5235 

.3 6303 3655 5284 4755 6761 5410 
4 6646 3920 5620 5060 7075 5660 
5 6975 4180 6086 5480 7254 5800 
6 7192 4390 6297 5665 7376 5900 
7 7464 4530 6475 5830 7427 5950 
8 7839 4940 6654 5990 7572 6060 
9 8069 5136 6772 6095 7628 6100 

70 8300 5300 7204 6485 7816 6250 
1 8499 5468 7444 6700 8016 6410 
2 9093 6000 7632 6870 8079 6460 
3 9743 6549 7730 6960 8381 6700 
4 10450 7324 8034 7230 8643 6910 
5 10657 7498 8494 7645 8827 7160 

. -. ..._,;._ 
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Vestigingen en bedrijven die onregelmatig/sporadisch voorkomen. 

antiek · 
Jlaaimachineh. 
kunstnijverheid 

arts 
fysiotherapeut 
notaris 
orthopae~isch schoenmaker 
politiebureau 
rijschool 
tandarts 
ta:x;:i 
verzekeringen 

aannemer 
architect 
betonbedrijf 
brandstofhandel 
drukkerij 
expeditie 
gasdealer 
houtzagerij 
installateur 
kleermaker 
loodgieter 
schilder 
sigarenfabriek 
smederij 
spuiterij 
stoffeerder 
timmerwerkplaats 
veevoederha.ndel 
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