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VOORWOORD 

Het vinden van een goed afstudeeronderwerp 
is een proces waarvoor je de nodige tijd voor 
moet vrijmaken. Niet alleen moet het onderwerp 
vernieuwend en interessant zijn, maar ook dient het 
een bijdrage te leveren aan de huidige kennis rondom 
dit onderwerp. Minstens net zo belangrijk is echter 
dat het onderwerp je persoonlijk sterk bezighoudt. 
Dit laatste bevordert namelijk niet alleen de kwaliteit 
van het eindresultaat, maar ook tijdens het proces 
kun je hier als het ware op 'terugvallen'. 

AI ruim voor de startdatum van mijn afstuderen had 
ik al het idee dat mijn afstudeeronderwerp 'iets' te 
maken zou gaan hebben met de relatie tussen stad 
en land. Om meer inzicht in deze relatie te krijgen 
ben ik me dan ook gaan verdiepen in de rijke historie 
tussen deze twee werelden. Het meest opvallende 
punt dat uit deze historische verkenning naar voren 
is gekomen, is dat ondanks de compleet veranderde 
verhouding tussen stad en land (van de ommuurde 
stad met een oneindig landschap daaromheen tot 
het compleet verstedelijkte landschap waarin we 
nu leven), deze nog steeds een zeer prominente én 
bepalende rol speelt in het stedelijk systeem. 

Aan de hand van deze bevinding ben ik me verder 
gaan verdiepen in de theorie betreffende dit 
onderwerp. Door me eerst te richten op algemene 
vragen zoals 'hoe verhouden stad en land zich ten 
opzichte van elkaar' en 'welke rol kan verstedelijking 
hierin spelen', en daarna pas een plangebied voor 
een ontwerp te kiezen, ben ik met open vizier de 
ontwerpfase van mijn afstuderen ingegaan. Het voor 
u liggende rapport is het resultaat hiervan. 

Rest mij nog de heren Kees Doevendans, Han Lörzing 
en Johan van Zoest te danken, die mij gedurende het 
afstudeertraject - van theoretisch onderzoek tot aan 
het ontwerp - begeleid hebben. 

Ik wens u veel leesplezier toe! 



SAMENVATfING 

Door de toename van mobiliteits- en 
telecommunicatiemogelijkheden heeft het 
begrip afstand als belemmerende factor in de 
ruimtelijke ontwikkeling plaats gemaakt voor het 
begrip bereikbaarheid . Dit heeft tot gevolg dat 
verstedelijking niet meer voorbehouden is aan de 
traditioneel begrensde stad, maar in principe overal 
kan plaatsvinden . De hiermee gepaard gaande 
schaalvergroting van het stedelijk systeem noopt 
ons er dan ook toe om de stedelijke vitaliteit te zien 
als netwerkachtige structuren. 
Deze nieuwe stedelijke vitaliteit heeft tot gevolg dat 
het stedelijk veld niet meer enkel stedelijke gebieden 
herbergt, maar ook gebieden met een uitgesproken 
landelijke uitstraling. De opvatting van stad en land 
als twee losstaande identiteiten is in de netwerkstad 
dan ook niet meer eenduidig . 

Deze nieuwe werkelijkheid, waarbij het steeds 
moeilijker is om de grenzen tussen stad en land 
te herkennen, heeft een steeds verdergaande 
verrommeling van het landschap tot gevolg. Doel 
van het afstudeerrapport is dan ook om een manier 
te vinden 'hoe verstedelijking een plek kan vinden 
in het landschap, waarbij de ruimtelijke kwaliteit in 
het gehele stedelijke veld verbetert, zonder dat er 
vervlakking optreedt tussen stad en land'. 

Om hier beter inzicht in te krijgen, is een ontwerp 
gemaakt voor een locatie waar deze problematiek 
speelt. Door het maken van een ontwerp wordt niet 
alleen een oplossing gegeven voor de lokale situatie, 
ook wordt als het ware proefondervindelijk de met 
deze manier van stedenbouw gepaard gaande 
problematiek duidelijk . De aangedragen oplossingen 
zijn hierdoor dan ook breed toepasbaar. 

Als plangebied is het buitengebied ten noordoosten 
van Tilburg gekozen. De grote verstedelijkingsdruk, 
en de ligging direct grenzend aan de stad, maken 
deze locatie geschikt voor het vinden van een 

oplossing voor de geschetste problematiek. 

Leidend voor het ontwerp zijn een tweetal 
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn enerzijds 
een resultante van de afstudeervraag, en anderzijds 
vloeien deze voort uit de ruimtelijke inventarisatie en 
analyse van het plangebied: 

nieuwe verstedelijking dient aansluiting te 
zoeken op het landschap: Om de gewenste 
wisselwerking tussen stedelijke en landelijke 
identiteiten te bewerkstelligen sluit de 
verstedelijking aan op bestaande structuren in 
het landschap; 
landschappelijk karakter behouden en 
verbinden met de stad: Door de aanleg van 
nieuwe boselementen wordt niet alleen 
het plangebied aantrekkelijker als stedelijk 
uitloopgebied, ook wordt de relatie tussen het 
landschap en de stad verbeterd. 

Wanneer deze twee ruimtelijke pijlers gecombineerd 
worden ontstaat een situatie waarde landschappelijke 
en stedelijke elementen zo ten opzichte van elkaar 
gepositioneerd liggen dat ze een wisselwerking met 
elkaar aangaan. De meerwaarde die dit oplevert 
beperkt zich niet tot de directe omgeving van de 
nieuwe verstedelijkingselementen, maar strekt zich 
uit over het gehele plangebied en haar omgeving. 

Bijkomend voordeel van de gecombineerde 
ontwikkeling van stedelijke en landelijke elementen is 
datzezoten opzichteva nel kaargepositioneerd ligge n, 
dat er drie verschillende verstedelijkingsmilieus te 
onderscheiden zijn. Dit geeft de mogelijkheid om de 
woonmilieus los van elkaarte ontwikkelen, waardoor 
ze ieder op hun eigen manier kunnen inspelen op de 
lokale landschappelijke situatie. 

De in het masterplan toegepaste vorm van 'lichte' 
stedenbouw levert niet alleen voordelen op. 
Met potentiële dwarsliggers, zoals financiële 
haalbaarheid, overbelasting van het wegennetwerk 

en wildgroei, moet vanaf het begin van het 
ontwerpproces rekening gehouden worden. Door het 
masterplan specifiek te toetsen aan deze factoren 
wordt niet alleen duidelijk dat deze manier van 
stedenbouw haalbaar is voor het plangebied, ook zijn 
de aangedragen (ontwerp)oplossingen toepasbaar 
voor locaties waar een vergelijkbare problematiek 
speelt. 

Ten slotte is bekeken hoe de in het concept 
nagestreefde wisselwerking tussen stedelijke en 
landelijke identiteiten zich vertaalt naar de schaal 
van de directe woonomgeving. Hiervoor is een 
gedetailleerd inrichtingsplan gemaakt voor het 
middelste verstedelijkingsmilieu. 
Deze locatie is, doorde aantrekkelijke la ndschappelij ke 
omgeving en de ruimtelijke zelfstandigheid, geschikt 
voor de ontwikkeling van een 'nieuw dorp'. Voordeel 
van deze keuze is dat de ontwikkeling van een 'nieuw 
dorp' relatief veel woningen kan herbergen, zonder 
dat de binding met het landschap verloren gaat. 
Bij het opstellen van het inrichtingsplan heeft de 
ligging in het landschap dan ook een belangrijke 
rol gespeeld. Gebleken is dat deze bijzondere 
ligging echter op zichzelf niet voldoende is voor 
de ontwikkeling tot een kwalitatief hoogwaardig 
woonmilieu . Om het dorp het hiervoor benodigde 
extra cachet te geven is dan ook een manege 
toegevoegd aan het voorzieningenaanbod van het 
dorp. Deze unieke voorziening voorziet het dorp niet 
alleen van een identiteit, maar oefent ook een grote 
aantrekkingskracht uit op zowel bewoners als niet
bewoners. 
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INTRODUCTIE 

Aanleiding 
Nederland is een van de meest verstedelijkte landen 
ter wereld. Met dit gegeven in het achterhoofd is het 
opmerkelijk dat het Nederlandse landschap grote 
bekendheid geniet door haar weidsheid en openheid. 
Dankzij een lange traditie van strak overheidsbeleid 
is het landschap gevrijwaard gebleven van massale 
verstedel ijking. 

Met de schaalvergroting van het stedelijk systeem 
van de begrensde stad naar de netwerk stad is deze 
traditionele vanzelfsprekendheid verloren gegaan . 
In de netwerkstad is verstedelijking niet meer 
voorbehouden aan de stad, maar kan verstedelijking 
in principe overal plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg 
dat plekken vaak niet meer eenduidig als stedelijk 
dan wel als landelijk gebied te duiden zijn. In de 
netwerkstad kunnen we dan ook niet meer spreken 
van stad en land als losstaande identiteiten; ze maken 
beiden onderdeel uit van eenzelfde stedelijk veld . 

Deze nieuwe werkelijkheid, waarbij het steeds 
moeilijker is om de grenzen tussen stad en land 
te herkennen, heeft een steeds verdergaande 
verrommeling van het Nederlandse landschap tot 
gevolg. We dienen dan ook op een andere manier 
aan te kijken tegen verstedelijking in het landschap; 
in plaats van verstedelijking in het landschap zoveel 
mogelijk te beperken, dienen we te kijken hoe 
verstedelijking een plaats kan vinden in het landschap 
zonder dat er vervlakking optreedt tussen stad en 
land. 

Probleemstelling 
De volgende afstudeervraag vormt dan ook de basis 
van dit rapport: 
- Hoe kan verstedelijking een plek vinden in het 
landschap, waarbij de ruimtelijke kwaliteit in het 
gehele stedelijke veld verbetert, zonder dat er 

vervlakking tussen stad en land optreedt?-

Deze vraag gaat verder dan enkel een manier 
vinden hoe verstedelijking kan profiteren van de 
aanwezigheid van landelijk gebied. Gezocht wordt 
naar een manier waarop verstedelijking haar plek 
in het landschap kan vinden, waarbij niet alleen het 
landschap meerwaarde biedt aan de verstedelijking, 
maar dat de ruimtelijke kwaliteit in het gehele 
stedelijke veld (stad én land) verbetert. 
Bij het aangaan van deze wisselwerking moet 
voorkomen worden dat stad en land vervlakken, en 
daardoor niet meer eenduidig te herkennen zijn als 
stedelijk dan wel als landelijk gebied . 

Plan van aanpak 
Literatuurstudie 
Om dieper op de afstudeervraag in te gaan, is door 
middel van een literatuuronderzoek onderzocht 
welke processen ten grondslag liggen aan de in 
dit rapport centraal staande problematiek. Aan de 
hand hiervan is een aantal deelvragen geformuleerd 
waarop dieper ingegaan is: 
• In hoeverre zijn stad en land in elkaar 

verstrengeld? 
Waar ligt de grens tussen stad en land? 

• Wat wordt er door de stedeling verwacht van het 
landelijk gebied, en stroken deze verwachtingen 
met de werkelijkheid? 

• Hoe kan het landschap meerwaarde bieden aan 
verstede lij ki ngslocaties? 

• Wat is de rol van het landschap op het al dan niet 
totstandkomen van verstedelijking? 
Wat is het overheidsbeleid ten aanzien van de 
verhouding tussen stad en land? 
Zijn er hedendaagse voorbeelden te vinden van 
verstedelijkingslocaties waar de relatie met 
het landschap anders wordt gelegd dan op de 
traditionele manier) 

Ontwerp 
Omdat de in dit rapport centraal staande 
afstudeervraag in wezen een ruimtelijk vraagstuk 
is, fungeert de literatuurstudie als een theoretische 
achtergrond. 

Om deze reden is er dan ook een ontwerp gemaakt 
voor een locatie waar de in dit rapport centraal 
staande afstudeerproblematiek op van toepassing 
is. 
Door het maken van een 'case-study' wordt niet alleen 
een ontwerpoplossing gevonden voor één lokale 
situatie, ook wordt als het ware proefondervindelijk 
de met deze maniervan stedenbouwgepaard gaande 
problematiek duidelijk. De hiervoor aangedragen 
oplossingen zijn dan ook breed toepasbaar. 

Opbouw rapport 
Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
wordt dieper ingegaan op de theorie betreffende het 
afstudeeronderwerp . Door het ruimtelijke karakter 
van de afstudeervraag is de primaire functie van 
dit hoofdstuk het bieden van een theoretische 
achtergrond . 

Op basis van de in dit hoofdstuk opgedane kennis 
is een plangebied gekozen waarvoor een ontwerp 
gemaakt is. Ten behoeve van de leesbaarheid van het 
rapport is het ontwerpgedeelte opgedeeld in twee 
hoofdstukken, te weten; 

inventarisatie & analyse 
visie en ontwerp 
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Plangebied Tilburg noordoost 
Als locatie voor het ontwerp is het buitengebied ten 
noordoosten van Tilburg gekozen. De belangrijkste 
redenen die deze locatie geschikt maken voor het 
oplossen van de in dit rapport centraal staande 
problematiek zijn de volgende: 

door de ligging nabij de stad ligt er op het 
plangebied een grote verstedelijkingsdruk; dit 
biedt kansen voor het integreren van stedelijke 
en landelijke elementen; 

• het landelijk gebied grenst direct aan Tilburg; 
hie rdoor hebben d e voorgestelde ontwikkelingen 
niet alleen invloed op het plangebied zelf, maar 
kan het omliggende stedelijke gebied er ook bij 
worden betrokken; 
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het plangebied kent een grote variëteit 
aan landschapstypen; hierdoor zijn er meer 
mogelijkheden om te experimenteren met 
verschillende 'omgangsvormen' tussen 
verstedelijking en landschap. 

Afb. 1 - Grofweg ligt het plan gebied ingeklemd tussen Tilburg in het zuiden, de dorpen Berkel-Enschot en 
Udenhout in het oosten, het dorp Loon op Zand en de snelweg Tilburg - Waalwijk in het westen en de Loonse 
en Drunense duinen in het noorden. 



1 - Theoretische achtergrond 



VERANDEREND STEDELIJK SYSTEEM 

De stedelijke hiërarchie uiteengevallen 
Toename van mobiliteits- en 
telecommunicatiemogelijkheden hebben er voor 
gezorgd dat het begrip afstand als belemmerende 
factor in de ruimtelijke ontwikkeling is afgenomen. Dit 
heeft een sterke spreiding tussen wonen en werken 
tot gevolg gehad (Boekema, 2001). De beslaglegging 
op de ruimte is dan ook sterk toegenomen. 

Samen met het afgenomen belang van nabijheid is 
ook het belang van plaatsgebondenheid afgenomen . 
Gevolg hiervan is dat stedelijke activiteiten in principe 
overal plaats kunnen vinden. 
Toch is het niet zo dat er helemaal geen sturende 
factoren meer zijn. Geografische afstanden hebben 
dan wel in belang ingeboet, maar hiervoor in de 
plaats worden afstanden meer in tijd berekend. 
Benodigde reistijd is hierdoor belangrijker geworden 
dan de afstand in kilometers. 
Hierdoor is het belang van infrastructuur als 
vestigingsfactor toegenomen, en is daarmee de 
centrale ligging als leidend vestigingsprincipe 
verdrongen (Boekema, 2001). 

De traditionele stedelijke hiërarchie van de 
begrensde stad met een duidelijke hiërarchische 
verhouding tussen centrum, stadsrand en ommeland, 
is hiermee dan ook uiteengevallen. De periferie 
en het stadscentrum zijn dan ook in toenemende 
mate gelijkwaardig geworden als vestigingslocatie 
(Sassen, 1994). 

Stedelijke netwerken 
Door het losser worden van de geografische en 
functionele bindingen van zowel stedelijke functies 
onderling als met de stad dienen de stedelijke relaties 
steeds breder gelegd te worden. Relaties worden niet 
langer hiërarchisch, maar zijn meer kriskras en op 
verschillende schaalniveaus gelegd (Scheeie, 2001). 

Gevolg is een steeds opener wordende ruimtelijke 
structuu r van stedelijke regio's, waardoor de 
stedelijkheid op een hoger schaalniveau gezien moet 
worden dan de begrensde stad. Deze ruimtelijke 
dynamiek noopt er dan ook toe de stedelijke vitaliteit 
te zien als netwerkachtige structuren (Scheeie, 
2001). 

Afb. 2 - In het stedelijk veld, 
waa rin hetonderscheidtussen 
centrum en periferie vager is 
geworden, zijn steden aan 
elkaar gegroeid, of hebben 
steden kleinere kernen in zich 
opgenomen. Ook zijn steden 
meer in elkaars invloedssfeer 
komen te liggen en zijn er 
nieuwe centra en subcentra 
ontstaan . 

Traditionele centra 

Nieuwe centra 

Nieuwe subcentra 

Stedelijk veld 
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STAD EN LAND IN HET VERANDERENDE STEDELIJK SYSTEEM 

De scheiding tussen stad en land is vanouds een doel 
in de ruimtelijke ordening. Hiermee wordt getracht 
zowel de stad te versterken, door de diverse stedelijke 
functies bij elkaar te houden, als de ruimte op het 
land beschikbaar te houden voor specifiek landelijke 
functies (Scheeie, 2001). Toch is deze scheiding 
verre van absoluut. Stedelijkheid heeft zich enorm 
verspreid, waarbij deze niet meer voorbehouden 
is aan de traditioneel begrensde stad. Stedelijke 
gebieden herbergen niet meer enkel steden, maar 
ook suburbs, oudere dorpen en gebieden met een 
lagere dichtheid of zelfs een uitgesproken landelijke 
uitstraling (Frijters e.a., 2004). In een groter stedelijk 
veld zijn (oude en nieuwe) centra tot ontwikkeling 
gekomen, waarbij zich knooppunten hebben 
ontwikkeld op zowel regionale als een nationale 
schaal. 

Om dit proces beter te kunnen positioneren is het 
van belang een aantal actuele ontwikkelingen te 
begrijpen. Deze ontwikkelingen vormen de context 
voor de veranderende verhouding tussen stad en 
land. 

Veranderend platteland 
Het platteland staat onder toenemende 
verstedelijkingsdruk. Dit proces wordt versterkt door 
de afname van het oppervlak dat voor de landbouw in 
gebruik is. Hoewel de landbouw nog wel de grootste 
ruimtegebruiker is, is het niet meer de belangrijkste 
economische drager. 
Nieuwe economische dragers als recreatie, wonen en 
dienstverlening komen hiervoorin de plaats. Hierdoor 
is het platteland niet meer bij uitstek voorbehouden 
aan typische plattelandsfuncties. 
Als reactie hierop breiden boeren dan ook hun 
bezigheden uit, een proces dat bekend staat als 
verbreding (Frijters e.a ., 2004) . Zij richten zich 
niet meer alleen op de productie van voedsel, 
maar beginnen bijvoorbeeld winkeltjes aan huis, 

P l 8 

exploiteren een camping, bouwen hun woning om 
tot zorg boerderij en beheren het landschap. In 
toenemende mate voorziet het landelijk gebied zo 
in het aanbod van diensten. Het platteland is dan 
ook in toenemende mate in sociaal-cultureel opzicht 
verstedelijkt. 

Woning als de kern van het leven 
Door de toegenomen flexibiliteit van arbeid en het 
losraken van de plaats in het arbeidsproces, is de 
keuzevrijheid van de woonplaats toegenomen . De 
woning, en niet de werkplaats, is de kern van het 
leven geworden (Asbeek Brusse e.a., 2002) . Hierdoor 
worden hogere eisen aan de woonomgeving 
gesteld. 
Deze toegenomen aandacht voor de woonomgeving 
heeft een versterkte deconcentratietendens tot 
gevolg . Voor dezelfde kosten kan men wonen in een 
ruime, groene woonomgeving, waarbij ecologische 
en landschappelijke waarden in de nabijheid liggen . 
Onderzoek laat dan ook zien dat woningen in of nabij 
het groen een waardestijging van 4% tot 12% kennen 
(Luttik, 2000) . 

Stad en land als belevenis 
Erissprakevanvervluchtigingvan(vrije)tijdsbesteding . 
Omdat de vrije tijd afneemt, wordt ze doelgerichter 
besteed. De belevingsopbrengst moet dan ook 
gegarandeerd zijn . Gevolg is dat de ruimte zelf een 
consumptiegoed is geworden (Macnaghten & Urry, 
1998) . Aan de kwaliteit van de woonomgeving, 
de attractiviteit van uitgaansgelegenheden, de 
belevingswaarde van natuurgebieden en het 
ervaringsgehalte van plaatsen van cultuur-historisch 
belang worden dan ook steeds hogere eisen gesteld . 

Ondanksdevervlakkingtussen stedelijkeen landelijke 
identiteiten, leidt deze maatschappelijke behoefte 
aan het opdoen van visuele indrukken die afwijken 
van het allerdaagse, er paradoxaal genoeg toe dat 

er een eindeloze variatie ontstaat aan plekken die 
contrasteren met de eigen leefomgeving. Esthetiek 
is hierbij de belangrijkste drijfveerj plekken moeten 
voldoen aan de romantische idylle, en wanneer deze 
niet aanwezig is wordt deze gecreëerd. 

Dit geldt ook voor het landelijk gebied. In de ogen van 
de stedeling staat het platteland voor een gelukkig, 
gezond en probleemloos leven, veilig ingebed in een 
hechte gemeenschap. Dit positieve beeld, dat het 
platteland in de ogen van de stedeling heeft, wordt 
ook wel getypeerd als de 'rurale idylle' ((Ioke & 
Milbourne, 1992). 

De steeds groter wordende claim vanuit de stad 
op het platteland leidt er dan ook toe dat het 
platteland in het keurslijf van de ' ideale' landelijkheid 
wordt gedwongen. Waardevolle landschappen en 
ecologisch belangrijke gebieden worden gekoesterd 
en waar deze niet aanwezig zijn worden ze 
gecreëerd. Het platteland gaat er hierdoor méér als 
een platteland uitzien dan voorheen . Deze visuele 
'verplattelandisering' is dan ook een uitgesproken 
urbaan fenomeen (Noordanus. 2001). 

Stad en land als symbolische ruimtes 
Door het afgenomen belang van plaatsgebondenheid 
en van nabijheid is verstedelijking niet meer 
voorbehouden aan de stad. Elke plek heeft in principe 
potentie om stedelijke functies te dragen, mits deze 
ontsloten worden door infrastructuur. 
Enerzijds hebben in het landelijk gebied stedelijke 
functies dan ook hun plek gevonden, anderzijds 
hebben landelijke elementen ook hun plek in het 
stedelijk gebied gevonden. De ruimtelijke dynamiek 
wordt dan ook gekenmerkt door een toenemende 
verbinding van stedelijke en landelijke identiteiten. 
Deze menging van stedelijke en landelijke identiteiten 
wordt overigens in het stedelijk veld rondom de 
stadsgewesten veela I bewust nagestreefd. 



De verstedelijking van het platteland houdt niet 
op bij de bebouwingsgrens. Sociaal-cultureel en 
economisch oefent de stad over een veel groter 
gebied invloed uit, waarbij deze processen steeds 
minder samen vallen met de oorspronkelijke grenzen 
van stad en platteland. Plaatsen zijn dan ook 
nauwelijks meer eenduidig als stad of platteland te 
onderscheiden. 
In de netwerkstad lopen stedelijk en landelijk in elkaar 
over en maken ze feitelijk deel uit van hetzelfde 
economische en sociale systeem (Zoest & Melchers, 
2006). Deze begrippen hebben hierdoor hun 
oorspronkelijke betekenis verloren. De ruimtelijke 
dynamiek in de netwerkstad leidt dan ook tot een 
zekere vervlakking in het stedelijk veld . 

De traditionele opvatting van stad en platteland als 
twee losstaande elementen is in de netwerkstad niet 
meer eenduidig. De betekenis van stad en land is 
veranderd als ook de verhouding tussen beiden . 
Hoewel stad en land zowel fysiek als sociaal moeilijk 
zijn te onderscheiden, spelen stad en land nog een 
belangrijke rol bij de symbolische representatie van 
de ruimte (Asbeek Brusse e.a., 2002). De ruimtelijke 
categorieën zijn niet alleen in het gedrag van 
mensen, maar ook in het beleid, het bestuur en in 
de wetenschap zo geïnstitutionaliseerd geraakt, dat 
mensen stad en land als reële categorieën opvatten 
en er vervolgens ook hun handelen naar inrichten. 

VERSCHILLENDE ROLLEN VAN HET LANDSCHAP 

Landschappelijke elementen zijn van oorsprong in 
grote mate bepalend bij de totstandkoming en de 
verschijningsvorm van verstedelijking. Door moderne 
technieken is deze rol echter tot een minimum 
beperkt. Daarnaast is de rol van het landschap in 
de moderne samenleving allang niet meer de enige 
factor die van invloed is op de totstandkoming van 
verstedelijking. Uit voorgaande paragrafen blijkt 
bijvoorbeeld dat factoren als bereikbaarheid en 
de aantrekkelijkheid van de woonomgeving zeer 
bepalend zijn geworden in de totstandkoming van 
verstedelijking. 
Dit betekent niet dat de rol van het landschap 
uitgespeeld is, maar dat deze veranderd is. Had 
het landschap voorheen een bepalende rol op de 
totstandkoming van verstedelijking, nu is deze 
rol meer sturend . Een aantal voorbeelden ter 
verduidelijking: 

• landschap als beperkende factor voor 
verstedelijking; hoewel waardevolle 
landschappen en ecologisch bela ngrijkegebieden 
een grote aantrekkingskracht hebben, worden 
deze landschappen gekoesterd en beschermd. 
Verstedelijking wordt hier dan ook geweerd, 
waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van 
planologische bescherming; 

• landschap is géén beperkende factor voor 
verstedelijking; een goede ligging in het 
stedelijke systeem wint het vaak van beperkende 
landschappelijke factoren. In sommige gevallen 
neemt dit extreme vormen aan. Een sprekend 
voorbeeld is het nieuwe stadsdeel IJburg in 
Amsterdam. Hier hebben een gunstige ligging 
en de aanwezigheid van een aantrekkelijke 
woonomgeving het gewonnen van de 
beperkende landschappelijke factoren; 

Afb. 3 - Waardevolle landschappen in Nederland maken 
onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit 
landelijke netwerkva n natu urgebieden gen iet planolog ische 
bescherming, waarbij verstedelijking geweerd wordt. 

Afb. 4 - nieuwe stadsdeel IJ urg nabij Amsterdam, 
een landschap dat verstedelijking tegenhoudt is benut 
als verstedelijkingslocatie. Het water wordt optimaal 
benut voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van 
de woonomgeving. Daarnaast zijn vanuit het stadsdeel 
zowel het centrum van Amsterdam als andere steden goed 
bereikbaar. P I 9 



landschap als ontwikkelingsstrategie voor 
verstedel ij king; doorla ndscha ppen waa rdevoller 
en aantrekkelijker te maken, wordt getracht de 
invloed die het landschap heeft op de komst 
dan wel het weren van verstedelijking vergoot. 
Deze strategie kan op twee manieren worden 
toegepast: 

PIlO 

• het landschap kan aantrekkelijker 
gemaakt worden met als doel 
verstedelijking tegen te gaan. Een 
voorbeeld van deze strategie is de 
'Groenblauwe Slinger' in de sterk 
verstedelijkte regio Rotterdam - Den 
Haag. Omdat er in deze regio nog maar 
weinig open ruimte te vinden is, is er 
veel aan gelegen om de schaarse open 
ruimte open te houden. Door middel 
van het verhogen van de recreatieve
en ecologische waarde van dit gebied 
hoopt men dat dit gebied ook in de 
toekomst weerstand kan blijven bieden 
tegen de oprukkende verstedelijking; 
anderzijds kan het aantrekkelijker 
maken van het landschap ook 
ingezet worden om verstedelijking 
aan te trekken. Een voorbeeld van 
deze strategie is de 'Blauwe Stad' in 
Groningen. Door de ontwikkeling van 
een geheel nieuw landschap heeft men 
getracht om een woonomgeving te 
creëren die mensen naar dit gebied toe 
weet te trekken. Problemen als leegloop 
van het platteland en de economisch 
zwakke positie van de regio hoopt men 
hiermee op te lossen. 

Afb. 5 Het project de 
Groenblauwe Slinger is 
een voorbeeld van een 
opgewaardeerd landschap dat 
wordt ingezet om verstedelijking 
tegen te houden . Het gebied ligt 
in de sterk verstedelijkte regio 
Rotterdam - Den Haag, waar nog 
weinig open ruimte te vinden is. 
Door middel van het verhogen 
van zowel de recreatieve potentie 10" 

als de ecologische waarde wordt 
getracht dit doel te bereiken. 

Afb. 6- De 'Blauwe stad'; doorde aanleg van een 800 ha groot meer, ontstaat een I euw woon- en re 

:r.;: ." 

Met de aanleg van dit nieuwe landschap hoopt men problemen zoals vergrijzing en de zwakke economische positie op 
te kunnen vangen. 



BELEID 

Nederland heeft een traditie van een krachtig 
ruimtelijk beleid. Omdat de scheiding van stad 
en land in de opeenvolgende rijksnota's over de 
ruimtelijke ordening altijd een belangrijk streven is 
geweest, heeft dit dan ook een sterke invloed (gehad) 
op zowel landelijke als stedelijke gebieden. De drie 
meest recente nota's over de ruimtelijke ordening 
worden om deze reden dan ook nadertoegelicht. 

Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening Extra 
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra wordt sterk ingezet op de compacte stad . De 
compacte stad is in deze nota geconcretiseerd aan 
de hand van locatiecriteriaj er dient gebouwd te 
worden in de stad, aan de stad en verder weg, maar 
aansluitend op de bestaande kern (Aykaç, 2006). 

In de Actualisering VINEX (deel 3, 1997) wordt het 
begrip complete stad geïntroduceerd. Doordat 
de Vinex-Iocaties een te geringe functiemenging 
kenden, wordt met de 'complete stad' getracht 
stedelijke functies te intensiveren. 
Door middel van een van bovenaf opgelegd strak 
grondbeleid richt de nota zich op de uitvoering van 
verstedelijking. De VINEX-uitvoeringsconvenanten 
die deze nota benoemt, hebben ervoor gezorgd dat 
de VINEX als een locatiekaart kan worden opgevat. 

De Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening 
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening verschuift 
het accent sterker naar de regio. Het benoemt wat 
gemeenten en provincies zelf moeten regelen, 
en verbetert daar mee het instrumentarium voor 
bijvoorbeeld het grondeigendom. De Nota geeft 
verder een ruimtelijk programma, maar niet meer op 
het niveau van een locatiekaart (zoals in de VINEX). 
Daarnaast introduceert de Vijfde Nota het concept 
van de stedelijke netwerken, waarmee men een 

invulling probeert te geven aan verstedelijking in 
een netwerkeconomie . Binnen het stedelijk netwerk 
moeten zowel stedelijke als landelijke componenten 
hun plaats krijgen . 
Streven is om de aantasting van het landschap een 
halt toe te roepen en de contrasten tussen stad en 
land aantrekkelijkerte maken. 
Om verdere uitdijing van het stedelijk gebied 
tegen te gaan worden bundelingsgebieden in het 
leven geroepen die vastgelegd worden door rode 
contouren. De nieuwe bouwopgaven voor wonen en 
werken dienen binnen deze contouren gerealiseerd 
te worden. 
Groene contouren worden getrokken rond gebieden 
met bijzondere natuurwaarden. Binnen deze 
contouren is behoud en bescherming de richtlijn. 

f " 

Afb. ~StedeliJ~ ne'twerk~n vo 
de Ruimtelijke Ordening 

De Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte wordt prioriteit gegeven aan de 
ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken . 
Binnen deze nationale stedelijke netwerken zijn 
gebieden aangegeven waar de verstedelijking 
gebundeld moet worden. 
Met het aangeven van bundelingsgebieden in deze 
nationale stedelijke netwerken zet het rijk een eerste 
stap in het proces om ruimte aan verstedelijking te 
bieden. Hoewel het accent in deze gebieden ligt op 
verstedelijking, moet er ook ruimte gepland worden 
voor water, natuur, landschap, recreatie, sport en 
landbouw en dient rekening te worden gehouden 
met cultuur(historie) . 
Hetverdere bundelingsbeleid dient doorde provincies 
vorm te worden gegeven, waardoor in de Nota 
Ruimte afstand is genomen van het contourenbeleid. 
Het Rijk heeft zich hiermee teruggetrokken tot een 
strategisch minimum, waarbij alleen gestuurd wordt 
op hoofdlijnen en op afstand. 

Afb . 8 - Stedelijke netwerken volgens de Nota RUimte 
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Conclusie 
In de opeenvolgende Nota's is het heldere onderscheid 
dat tussen stad en land gemaakt wordt een constante 
factor. Er wordt dan ook sterk ingezet op een harde 
grens tussen beiden. De positie die stad en land in 
het ruimtelijk beleid innemen, als twee losstaande 
identiteiten, wordt bij uitstek onderstreept door 
het feit dat er zowel voor de 'stad' als voor het 'land' 
twee verschillende ministeries verantwoordelijk zijn; 
respectievelijk het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa/iteit. 

Er zijn echter wel verschillen tussen de nota's met 
betrekking tot de manier waarop de grens tussen 
stad en land wordt bewaakt. Werd er in deVierde nota 
over de ruimtelijke ordening extra nog sterk ingezet 
op de compacte stad, waarbij het Rijk bepaalde waar 
wel en waar niet gebouwd werd, in de Vijfde nota over 
de ruimtelijke ordening werd het contourenbeleid in 
het leven geroepen. Met behulp van rode en groene 
contouren werd enerzijds getracht de verstedelijking 
te bundelen en anderzijds getracht gebieden met 
bijzondere natuurwaarden te beschermen. Ook werd 
in deze nota meer verantwoordelijkheid gegeven 
aan de provincies en gemeenten . Het ruimtelijk 
beleid kan dan ook niet meer worden opgevat als 
een locatiekaart, wat bij de Vierde nota nog wel het 
geval was. 
In de nu geldende Nota ruimte wordt sterker ingezet 
op de, in de vijfde nota geïntroduceerde, stedelijke 
netwerken. In de nota zijn stedelijke netwerken 
aangegeven waarbinnen de verstedelijking moet 
plaatsvinden. In deze bundelingsgebieden dienen de 
provincies, en op een lager niveau de gemeenten, het 
beleid verder vorm te geven. 

PI U 

Een geslaagd beleid? 
Hoewel devraag ofhet overheidsbeleid eri nisgeslaagd 
het platteland vrij te houden van verstedelijking 
gerechtvaardigd is, is deze moeilijk te beantwoorden . 
We weten immers niet hoe Nederland eruitgezien zou 
hebben zonder dit strenge overheidsbeleid. Wanneer 
we een vergelijking trekken met omringende landen, 
kan echter (voorzichtig) worden geconcludeerd dat 
het beleid succesvol is geweest. 

Toch heeft er ondanks de jarenlange 
verbodsplanologie voor verstedelijking in het 
landelijk gebied er de laatste jaren een sluipend 
proces van suburbanisatie plaatsgevonden. In het 
landelijk gebied is dan ook een heuse wooncultuur 
tot stand is gekomen (Hartog, 2006) . Een concrete 
uiting van deze wooncultuur op het platteland is 
bijvoorbeeld te vinden in het feit dat inmiddels meer 
dan de helft van de boerderijen bewoond wordt door 
niet-agrariërs . 



RECENTEVOORBEELDENVAN STAD - LAND RELATIES 

Hoewel het ruimtelijke beleid nog steeds gericht is 
op het creëren van harde, strakke grenzen tussen 
stad en land, is met de toegenomen aandacht 
voor de woonomgeving de vraag naar ruime en 
groene woonmilieus sterk toegenomen. De laatste 
jaren is er dan ook bij de ontwikkeling van nieuwe 
verstedelijkingslocaties steeds meer aandacht voor 
landschapontwikkeling en groen. 
Grofweg zijn er twee manieren te onderscheiden hoe 
'rood' en 'groen' samen ontwikkeld worden: 

verweving van 'rood' en 'groen'; door te streven 
naar een maximale verweving van rood en groen 
ontstaan er wijken met een uitgesproken groen 
karakter. Doel is om zoveel mogelijk woningen 
direct te laten grenzen aan het groen; 

Uitbreidingswijk Londschop 

Lande~k gebied 

Afb. 9 - Schematische weergave van een traditionele uitbreidingswijk; om het landschap zoveel mogelijk vrij te houden van 
verstedelijking is de wijk niet alleen direct naast de bestaande stad gepland, maar wordt ook gestreefd naar een zo hoog 
mogelijke woningdichtheid. 

Uitbreidingswijk 

Afb. 10 - Schematische weergave van een groen opgezette wijk. Door te bouwen in een lage dichtheid wordt volop ruimte 
geboden voor de ontwikkeling van een groene woonomgeving. 

Afb. 11 In project 
Zuiderburen in Leeuwarden 
zijn groen, blauwen rood 
sterk in elkaar verweven. 
Voor de situeri ng van 
woningen is optimaal 
gebruik gemaakt van 
bosranden en waterranden. wonen 

Zuiderburen - Leeuwarden 

Bos en lanen WOl'" o nennalf ,oen 
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contrast tussen \rood' en \groen' versterken; 
tegenover de vergaande verstrengeling 
tussen rood en groen wordt er ook vaak voor 
gekozen om het contrast tussen rood en groen 
te versterken. Door enerzijds de uitleglocatie 
(relatief) compact te houden, en anderzijds het 
aangrenzende landschap te ontwikkelen tot 
een aansprekend natuur- en/of recreatiegebied, 
wordt getracht om te voorzien in de behoefte 
aan contrast met de directe woonomgeving. 
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Bestaande stad UitbreidingswIjk Landschap 

Afb. :12 - Schematische weergave van een uitbreidingswijk direct grenzend aan een aantrekkelijk landschap. Door naast 
de wijk ook het aangrenzende landschap te ontwikkelen komt er in de directe nabijheid van de woning een aantrekkelijk 

landschap te liggen. 

Afb. :13 - In landgoed 
Driessen te Waalwijk is 
sprake van een grote mate 
van scheiding tussen rood 
en groen. De samenhang 
tussen de compacte 
bebouwing en het nieuwe 
groen wordt gelegd door de 
open groene assen die een 
formeel visueel verband 
leggen tussen groen en 
rood. Het groen is echter 

nauwelijks toegankelijk. 

.n ...... 
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Bos en lanen 



Nieuwe stad-land relaties op een 
kleinere schaal 
Naast de gecombineerde ontwikkeling van rood en 
groen in grootschalige nieuwbouwprojecten, wordt 
ook op een kleinere schaal gezocht naar nieuwe stad
land relaties (Hartog, 2006). Door de kleine schaal 
waarop gewerkt wordt zijn de toepassingen breder 
en minder ingrijpend. Hierdoor ontstaat er een breed 
scala aan mogelijkheden, waarbij inpassing van 
verstedelijking in het landschap centraal staat. Een 
aantal ontwikkelingen wordt nader toegelicht, te 
weten: 

nieuwe landgoederen en buitenplaatsen; bij 
de ontwikkeling van nieuwe buitenplaatsen 
en landgoederen wordt enerzijds getracht te 
voorzien in de vraag naar landschappelijke 
woonmilieus en anderzijds wordt getracht het 
landschap aantrekkelijker en toegankelijker te 
maken. Voorwaarde voor de ontwikkeling van 
nieuwe landgoederen is dan ook dat go procent 
van het oppervlak openbaar toegankelijk dient 
te zijn. Verschil met de traditionele buitens en 
landgoederen is dat er in de nieuwe la ndgoederen 
plaats geboden wordt aan meerdere woningen, 
al dan niet in de vorm van appartementen; 

Afb. 14 - Het landgoed Otelaar in de Gelderse Vallei is 
een van de weinige nieuwe landgoederen die tot nu toe 
gerealiseerd is . 

• nieuwe dorpen; het InnovatieNetwerk Groene 
Ruimte en Agrocluster heeft het 'nieuwe 
dorpen' concept ontwikkeld. De gedachte is 
dat uitbreiding van de dorpen niet geschiedt 
via kleinschalige uitbreidingen van individuele 
dorpen (waarbij vaak het dorpsaanzicht en 
de relatie tussen dorp en landschap verstoord 
wordt), maar dat nieuwe dorpen ontwikkeld 
worden (Riele, 2003) . 

Aansluitend hierop is de gedachte dat bij 
de ontwikkeling van nieuwe dorpen waarde 
toegevoegd kan worden aan het landschap; 

Afb . 15 - Een ontwerp van een nieuw dorp in de gemeente 
Dantumadeel (Friesland). In het ontwerp is het centrum 
een centraal park, waaromheen de won ingen komen. Ook 
komt er een woontoren als nieuw herkenningspunt in het 
landschap. 

wonen in en rond de boerderij; boerderijen 
hebben traditioneel een sterke binding met 
het landschap. Ondanks de starre regelgeving 
omtrent wonen in een boerderij wordt inmiddels 
meer dan de helft van de boerderijen bewoond 
door niet-boeren (vaak ex-stedelingen). 
Hieruit blijkt de grote populariteit van wonen 
op de boerderij. Omdat de vraag het aanbod 
ruimschoots overtreft wordt steeds meer 
geëxperimenteerd met woonvormen rondom 
de boerderij. Wonen in de schuur van de 
boerderij wordt vaker toegestaan, maar ook 
wordt nieuwbouw op het boerenerf toegestaan. 
Hierdoor ontstaan verdichte woonclusters die 
een sterke binding hebben met het landschap. 
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2 - Inventarisatie & analyse 

- plangebied Tilburg noordoost -



INLEIDING PLANGEBIED TILBURG NOORDOOST 

Introductie plangebied 
Omdat de in dit rapport centraal staande 
afstudeervraag in wezen een ruimtelijk vraagstuk 
is, fungeert de literatuurstudie voornamelijk als een 
theoretische achtergrond. 
Om meer oplossingsgericht te werk te gaan is dan 
ook een ontwerp gemaakt voor het buitengebied ten 
noordoosten van Tilburg. 

Verstedelijkingsopgave plangebied 
Tot 2020 dienen er in Tilburg noordoost 5.000 

woningen gebouwd te worden. Voor de eerste 2.665 

woningen is al een plek gevonden in het plangebied. 
Begin 2008 is dan ook begonnen met de bouw, waarbij 
onderscheid is te maken tussen twee bouwlocaties: 
• Rondom Berkel-Enschotworden 2.315 woningen 

en 14 ha bedrijventerrein gebouwd. 
• Ten noordoosten van Udenhout worden 250 

woningen gebouwd. 

Daarnaast dient in de uiterste zuidoosthoek van het 
plangebied 25 ha gereserveerd te worden voor de 
vestiging van de NS-werkplaats. Wegens ingrijpende 
herontwikkelingsplannen in het centrum van Tilburg 
dient de NS-werkplaats daar te verdwijnen, en wordt 
deze verplaatst naar het plangebied. 

Kwalitatieve verstedelijkingsopgave 
Voor de overige 2.335 woningen dient nog ruimte 
gevonden te worden in het plangebied noordoost. 
Vanwege de grote tekorten aan dorpse- en 
landelijke woon milieus in Tilburg dient de nieuwe 
verstedelijking deze tekorten zoveel mogelijk weg te 
werken. (gemeente Tilburg, 2002) 

Afb. 16 - Ligging van het plangebied in internationaal verband. 
-. j 

ngebied ten opzichte 
van Tilburg . 

Afb. 18 - Het plangebied, met 
.......... A) de NS-werkplaats, B) de 

.... .... uitbreiding van Berkel-Enschot en 
.... C) de uitbreiding van Udenhout. 
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Begrenzing van het plangebied 
Hoewel voorde inventarisatie en de analyseeen ruime 
'omkadering' van het plangebied is aangehouden, 
is bij de daadwerkelijke planvorming het gebied 
verkleind: 

in het oosten vormen de dorpen Udenhout 
en Berkel Enschot de begrenzing van het 
plangebied; omdat de afstudeervraag zich 
expliciet richt op verstedelijking in landelijk 
gebied zijn de dorpen zelf niet meegenomen in 
de planvorming. Hetzelfde geldt overigens voor 
Loon op Zand in het noordwesten; 

• in het noorden wordt het plangebied begrensd 
door de Brand; vanwege de hoge natuurwaarden 
van dit gebied is verstedelijking hier niet 
realistisch. Hierdoor is het natuurgebied zelf 
dan ook niet meegenomen in de planvorming. 
Hetzelfde geldt voor het 'Noorderbos' in het 
westen; 
in het zuiden wordt het plangebied begrensd 
door de ringweg van Tilburg; hoewel deze 
zone veel ontwikkelingspotentie heeft, en dan 
specifiek als stadsrandzone waar stad en land 
elkaar 'ontmoeten', leent het zich niet voor de in 
dit rapport centraal staande problematiek. Dit, 
omdat de aangrenzende stad te overheersend is 
in deze zone. Bovendien is deze zone dusdanig 
complex dat de problematiek beter tot zijn 
recht komt als het als apart plangebied wordt 
beschouwd. 

Pl20 

Afb. ~9 - Voor de daadwerkelijke planvorm 
in het zuiden de ringweg van Tilburg 
In het oosten de spoorlijn Tilburg - Den Bosch 
In het noorden Udenhout en de Brand 
In het westen Loon op Zand en het Noorderbos 



Gemeentelijke plannen Tilburg noordoost 
Het plangebied Ti lburg noordoost is al langer in beeld als verstedelijkingslocatie. 

AI in 1995 is een visie opgesteld voor Tilburg noordoost. Door verandering in 
beleid (een nieuwe ruimtelijke structuurvisie voor Tilburg) en de bijstelling van 
de verstedelijkingsopgave naar beneden, is dit plan echter nooit tot uitvoering 
gekomen. 

... _ ... 
... ...... 

. 20,21- De visie uit 1995 voorzag in veel grotere woningaantallen. Door 
het toen geldende ruimtelijke stadsconcept (het 'propellormodel') groeiden 
de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot vast aan Tilburg. 

Om deze reden is in september 2007 dan ook een nieuw (voorlopig) structuurplan 
opgesteld voor Tilburg noordoost. Dit nieuwe structuurplan wijkt sterk af van het 
plan uit 1995. De meest opvallende wijzigingen zijn: 

Veel minder grootschalige ontwikkelingen door de bijstelling van de 
verstedelijkingsopgave naar beneden. 
De dorpen Udenhout en Berkel-Enschot blijven zelfstandig. 

• Het landschap blijft 'open'; de verstedelijking is hieromheen geprojecteerd. 

/ ....... 
-"",.."",.'" 

Afb. 22, 23 -In het nieuwe voorlopige structuurplan zijn dewoningaantallen flink 
naar beneden bijgesteld. Daarnaast is het ruimtelijke stadsconcept veranderd; 
ingezet wordt op de ligging van de stad temidden van landelijk gebied. De stad 
dient dan ook 'afgerond' te worden binnen de ringweg, daarbuiten blijft het 
landelijk gebied intact. pi 21 



PLANGEBIED IN RUIMERVERBAND 

Tilburg ten opzichte van de Brabantse steden 
Tilburg vormt samen met Eindhoven, Den Bosch, 
Breda en Helmond de belangrijkste steden van 
de Brabantse stedenrij. Omdat deze steden in het 
noorden ingeklemd worden door het rivierengebied 
en in het zuiden door de landsgrens met België, 
heeft de Brabantse stedenrij een langgerekte vorm. 
Deze oost-west oriëntatie heeft tot gevolg dat de 
individuele stedelijke netwerken, die in de Nota 
Ruimte zijn vastgesteld, deze richting volgen, en 
daardoor ook langgerekt zijn. 

Tussen de stedelijke netwerken liggen grote 
aaneengesloten groencomplexen (de 'Loonse en 
Drunense duinen' tussen Tilburg, Waalwijk en Den 
Bosch, en 'het Groene Woud' tussen Tilburg, Den 
Bosch en Eindhoven), die de verschillende stedelijke 
netwerken ruimtelijk van elkaar gescheiden houden. 

Legenda 

Bebouwd gebied 

Toekomstig beooLwd gebed 

,., Begrenzing stedelijke netw9fl<en 

Zwaartepunten ~ stedeii !k 
r.etwerk 

O,ieota1:eèchling stedelijk netwerl< 

Groot aanoenges!oten groencomplex 

Minder verstedel'jkt gebied als gevolg 
van de borrierewemng van de grote 
!Meren 

Minder versledelijkt gebied als gevolg 
van de bcmlerewerklng van de 
landsgrens tussen Nedenand en Bergie 

...... 
'" -.. , . 

Afb. 24, 25 -Tilburg ten opzichte van de B~~b~~t~~'~teden 



DriehoekTilburg - Den Bosch - Waalwijk 
Het plangebied ligt tussen de steden Tilburg, 
Den Bosch en Waalwijk . Het gebied wordt verder 
ingeklemd door snelwegen die tussen deze drie 
steden lopen. Hierbij valt op te merken dat: 
• de steden Den Bosch en Waalwijk onderdeel 

uitmaken van een ander stedelijk netwerk dan 
Tilburg, dat samen met Breda een stedelijk 
netwerk vormt; 

• het nationale park de Loonse en Drunense 
vervult een belangrijke structurerende functie, 
omdat het de verschillende stedelijke netwerken 
gescheiden houdt; 

• door de ligging van grote bedrijventerreinen en 
snelwegen/spoorlijnen aan de rand van Tilburg, 
zijn er slechts op een beperkt aantal plaatsen 
directe verbindingen tussen het groen en de 
woongebieden; 

• omdat Tilburg samen met Breda één stedelijk 
netwerk vormt, zullen grootschalige stedelijke 
ontwikkelingen zich westwaarts van Tilburg 
ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat het 
plan gebied en haar omgeving (inclusief de 
dorpen langs de weg Tilburg - Den Bosch) geen 
grootschalige verstedelijking hoeven op te 
vangen. legenda 

llegJenzlng Slede!ljlt geOed 

Oienfa"e stede!ijlt gebied 

Gate aaneengesloten 
gfoencom~xen 

Directe r~a11e lussen sIe:lelJl1l. 
wooogebIed en gJooncomplex 

WiSSelwefk:Îng tussen do.'pen en 
lande'ilk gebied 

Afb. 26, 27 - Driehoek Tilburg - Waalwijk - Den Bosch 
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PLANGEBIED IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

Ontstaansgeschiedenis van het landschap 
Het landschap van Brabant is voornamelijk tot stand gekomen in het 
laatste deel van de laatste ijstijd. Onder invloed van bewegingen in 
de ondergrond en de aanvoer van sedimentatie door rivieren en wind 
zijn zandruggen ontstaan. Tilburg is op een van deze zandruggen 
gelegen. 
Door de hogere ligging van het plateau van Tilburg fungeert het als 
een scheiding tussen de verschillende watersystemen. De beken in 
het gebied stromen dan ook in verschillende richtingen weg; enerzijds 
naar het noordoosten via de Leij (die stroomafwaarts de Voorste 
Stroom gaat heten), en anderzijds naar het noordwesten via de 
Donge. Het plateau van Tilburg heeft dan ook een driehoekige vorm 
welke in het noorden beëindigd wordt door de ligging van de Maas. 

Afb. 28 De 
landschapss tructuur 
rondom het huidige 
Tilburg aan het 
einde van de laatste 
ijstijd. 

Ondanks het feit dat de beken en rivieren in de loop der tijd van loop 
zijn veranderd, is de in de laatste ijstijd ontstane landschapsvorm nog 
steeds aanwezig. Dit is, ondanks menselijke ingrepen, met name op 
regionaal niveau nog duidelijk herkenbaar. 

Afb. 29 De 
in de laatste 
ijstijd ontstane 
landscha psstructuur 
rondom Tilburg 
is anno 2008 
nog duidelijk 
herkenbaar. 

Ruimtelijke geschiedenis van Tilburg 

I 

" J :/ 
.-__.. '. y. .. ,. / 

-_____...... J! . '- ,~/ 

Afb. 30 

-;:--.~ ... 

, . 

" 

4, 

1830 - 11.500 inwoners 
Tilburg is van oorsprong een verzameling 
van agrarische nederzettingen. Deze 
nederzettingen, zogenaamde herdgangen, 
hebben een driehoekige plattegrond, en 
zijn ontstaan op de kruising van wegen. Met 
de groei van de bevolking groeiden deze 
herdgangen aan elkaar, waardoor de voor 
Tilburg zo kenmerkende lijnenstructuur is 
ontstaan. 

.... , 

/. .. . 
. ~ ..... . 

Afb. 31 

1904 - 41.500 inwoners 
Samen met de groei van de stad, de aanleg van 
goede wegen en later de introductie van de 
stoommachine, groeide de textielnijverheid. 
Hierdoor verminderde het agrarische karakter 
van de stad. 
Later heeft de kleinschalige textielnijverheid 
plaats gemaakt voor grootschalige fabrieken, 
die kriskras door de stad zijn geplaatst op de 
ruimtes die over waren achter de linten. 
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Afb. 32 
Skm 

1940 - 94.000 inwoners 
Hoewel het omliggende platteland tot aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog niet 
nodig was voor verdere stadsuitbreiding, 
was de bevolking inmiddels sterk gegroeid 
en was er behoefte aan grootschalige 
planmatige ingrepen. Naast de aanleg van het 
Wilhelminakanaal en de aansluiting op het 
spoorwegennetwerk leidde dit in 1917 tot het 
Algemeen Uitbreidingsplan. Het belangrijkste 
en meest opvallende element uit dit plan is 
de aanleg van de ringbaan rondom de stad 
(voltooid in 1958). Hiermee werd getracht 
eenheid te brengen tussen de losse kernen en 
werd getracht de stad 'af te ronden'. 

Afb. 33 

1980 - 152.000 inwoners 
In de periode 1940 -1980 is het inwonersaantal 
van destad zo hard gegroeid (met meerdan 60% 
tot 152.000 inwoners), dat er grote woningnood 
is ontstaan. Om deze bevolkingsgroei op te 
vangen, werden ook locaties buiten de ringbaan 
ontwikkeld tot woongebied. 

Afb. 34 

2005 - 180.000 inwoners 
Hoewel de bevolking in latere periodes nooit 
meer zo explosief is gestegen, is de groei buiten 
de ringbanen doorgezet. Dit heeft in de jaren 
'70 tot de voltooiing van het stadsdeel Tilburg
Noord geleid. Ten slotte is met de vaststelling 
van het structuurplan voor de Reeshof in 1977 

begonnen met Tilburgs grootste en meest 
recente uitbreidingswijk. Het ten westen van 
de stad gelegen stadsdeel nadert in 2010 haar 
voltooiing en zal dan ongeveer 50.000 inwoners 
tellen. 
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Ruimtelijke geschiedenis plangebied 
Rond 1900 werd het plangebied gedomineerd door 
bos- en heidegebieden, welke plaatselijk afgewisseld 
werden door kleine gehuchten met daaromheen 
gelegen (kleinschalige) landbouwgronden. De 
dorpen zijn zonder uitzondering ontstaan op de 
kruisingen van wegen, die gelegen zijn op hoger 
gelegen gronden. Incidenteel werden deze wegen 
begeleid door (Iint)bebouwing . 
De groei van de dorpen geschiedde tot aan 1960 
zeer gestaag, en op een organische manier. Vanaf 
1960 kwam de groei echter in een stroomversnelling 
terecht, waarbij uitbreiding veelal planmatig 
geschiedde. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn de 
voorheen losse kernen Berkel en Enschot eind vorige 
eeuw aan elkaar gegroeid . Ook is de dorpskern 
Goirke met de bouw van Tilburg-Noord in zijn geheel 
opgegaan in het stedelijke weefsel van Tilburg . 

Naast de ontwikkeling van de dorpen is ook 
het landschap de afgelopen eeuw aanzienlijk 
getransformeerd . Onderscheid is te maken tussen 
drie gebieden die elk een eigen (ruimtelijke) 
ontwikkeling hebben ondergaan: 

A) de Brand had rond hetjaar1900 haar functie 
als productiebos grotendeelsverloren. Daaromwerd 
doormiddelva n omva ng rijke ontwate ri ngsprojecte n 
getracht het moerassige bosgebied geschikt te 
maken voor landbouw. Anno 2008 is bijna de helft 
van de Brand in cultuur gebracht; 
B) het Noorderbos heeft tot enkele decennia 
geleden dienstgedaan als vloeiveld waar het 
afvalwater van de textielindustrie geloosd werd. 
Nadat deze functie was overgenomen door 
waterzuiveringsinstallaties is het gebied weer 
aangeplant. De structuur van slootjes, sluizen en 
dijken is nog duidelijk in het gebied aanwezig . Nieuw 
element in dit gebied is de plas ten zuiden van het 
Noorderbos. Deze zandafgraving is ingericht als 
sti Itegebied; 
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C) het gebied tussen het Noorderbos en de 
spoorlijn is in de afgelopen eeuw getransformeerd 
van een bos- en heidegebied tot een open 
landbouwgebied. Dit proces is rond 1930 in gang 
gezet, waarbij de woeste gronden geleidelijkwerden 
ontgonnen. Het raamwerk van ontginningswegen 
dat hiervoor gebruikt werd, is nog steeds in het 
gebied aanwezig. Latere ruilverkavelingen hebben 
het huidige open karakter van het gebied verder 
versterkt . Als gevolg van deze ruilverkavelingen zijn 
de waterlopen enkele malen verlegd . 

Ondanks de grote transformaties die hebben 
plaatsgevonden in het gebied zijn er ook opmerkelijk 
veel elementen die niet of nauwelijks zijn veranderd. 
Zo is de wegenstructuur (al dan niet begeleid 
door lintbebouwing) in het gebied grotendeels 
intact gebleven. Daarnaast zijn veel kleinschalige 
landbouwgebieden die reeds in 1900 in het gebied 
lagen nauwelijks van karakter veranderd . 



Legenda 

D 
o 
tg 
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BebOuwd gebied 

Bosgebied 

Heide I stui fduinen 

Wate~open 

wegen 

Hoofdwegen 

Spoorlijn 

Afb. 3S - Situatie omstreeks ~900, met A) de Brand, B) het 
Noorderbos en C) het voormalige bos- en heide landschap. 

Afb. 36 - Situatie in 2008 
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DE LOCATIE 

Lagenbenadering 
Voor de inventarisatie en analyse van het plangebied 
is gebruik gemaakt van de lagenbenadering. Door 
verschillende lagen te onderscheiden wordt het 
inzicht op het plangebied vereenvoudigd. 
Onderscheid is gemaakt tussen de volgende zeven 
lagen : 

natuur en ecologie; 
bodem en water; 
agrarisch grondgebruik; 
cultuurhistorie; 
recreatief gebruik; 
verstedelijking; 
infrastructuur; 

Tenslotte zijn de belangrijkste bevindingen van iedere 
laag samengebracht in een tweetal kaartbeelden. 
Een met de sterke punten, en een met de zwakke 
punten . 

pl28 

Natuur en ecologie 

Bodem en water 

Agrarisch grondgebruik 

Cultuurhistorie 

Recreatief gebruik 

Verstedelijking 

Infrastructuur 

Afb . 37 - De zeven lagen van de lagenbenadering 



Natuur en ecologie 
Rondom het plangebied ligt een veelheid aan 
waardevolle natuurgebieden, te weten: 
• in het noorden de Loonse en Drunense Duinen; 

dit Nationale Park ontleent haar bekendheid aan 
haar uitgestrekte stuifzandcomplexen gelegen in 
het midden van dit park . Toch wordt het grootste 
oppervlak ingenomen door (naald)bossen, welke 
in het verleden zijn aangeplant om de opmars 
van de stuifduinen een halt toe te roepen. Deze 
bosgebieden zijn onder andere het leefgebied 
van de das en de vos; 
in het noordoosten de Brand; dit natuurgebied 
maakt onderdeel uit van het Nationaal Park de 
Loonse en Drunense Duinen . In tegenstelling tot 
het hoger gelegen bos- en duinlandschap van de 
Loonse en Drunense duinen bestaat de Brand uit 
moerassen, bosgebieden en schrale graslanden. 
Doordat het niet overal even nat en voedselrijk 
is, kent de Brand een afwisselende vegetatie. 
Daarnaast is de Brand door haar vochtige 
omgeving een zeer geschikt leefgebied voor 
reptielen en amfibieën; 
in het westen het Noorderbos; het noordelijk deel 
van het Noorderbos is eind vorige eeuw opnieuw 
aangeplant en ingericht als wandelgebied . 
Dit gedeelte contrasteert met het zuidelijke 
gedeelte, waar ecologie de boventoon voert . 
Centraal element in het zuidelijk gedeelte is 
de 'Noorderplas', een zandafgravingsplas die 
dienst doet als broedplaats voor verschillende 
vogelsoorten. 

Verbindend element tussen deze natuurgebieden 
zijn de verschillende waterlopen die het gebied 
doorkruisen vanuit het zuiden richting de Brand in het 
noorden, en uiteindelijk uitkomen in de Maas. Hoewel 
de waterlopen in de loop der tijd enkele malen van 
loop zijn veranderd vormen zij, onder meer door de 
natuurvriendelijke oevers, nog steeds belangrijke 
natuurverbindingen, en zijn ze met name aantrekkelijk 
voor amfibieën, kleine zoogdieren en insecten. 

Afb. 42, 43 - Naast de uitgestrekte stuifzandcomplexen 
oppervlaktes (naald)bossen. 

P 129 



Naast deze grootschalige natuurcomplexen rondom 
het plangebied herbergt het plangebied zelf een 
aantal kleinschaligere, ecologisch waardevolle 
elementen. Zo ligt er een aantal poelen in het gebied 
dat, net als de waterlopen, als leefruimte fungeert 
voor amfibieën. Daarnaast herbergt het gebied 
nog een aantal bomenlanen en is er zowel in het 
zuidoosten als tussen het Noorderbos en De Brand 
een aantal bossages te vinden. 

Conclusie: 
• het plangebied 

grootschalige, 
natuurgebieden; 

wordt omringd door 
ecologisch waardevolle 

• de natuur kent een grote variëteit; in het 
noorden en westen natuur op arme gronden 
(naaldbossen, heide en stuifduinen), en in 
het noordoosten natte natuur (moerassen, 
graslanden en bosgebieden); 

• de waterlopen vormen ecologische verbindingen 
tussen de verschillende natuurgebieden; 

• het plangebied zelf is in ecologisch opzicht 
minder waardevol, maar herbergt wel een aantal 
kleinere bossages, bomen lanen, waterlopen en 
poelenreeksen. 
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vegetatie. 

Afb. 48, 49 - Naast de speci fieke inricht ing van het Noorder 
natuur en ecologie. 
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Afb. 50 - Laag 'natuur en ecologie' 

Legenda 

Natte nol uur 
Al De Blond: oveIWegeOd loofbos 
81 De leemkutlen; overwegend lOOfbos 

Open water 
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Kleinschalige OOssoges 
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Bodem en water 
Een belangrijk onderscheid is te maken tussen de 
droge gebieden, gelegen in het noorden en in het 
westen van het plangebied, en de natte gebieden 
rondom de Brand, in het noordoosten van het 
plangebied. Het overige gedeelte van het plangebied 
heeft, met een grondwaterstand die varieert tussen 
plaatselijk 25 cm onder maaiveld in natte periodes 
tot 1.20 cm onder maaiveld in droge periodes, een 
gematigd nat karakter. 
Dit 'gematigd natte' gedeelte fungeert als 
infiltratiegebiedvoorde Brand . Hetwaterwathierdoor 
de bodem wordt opgenomen, stroomt ondergronds 
richting de Brand, waar het langzaam boven komt 
borrelen . Dit opborrelende kwelwater zorgt samen 
met de leemrijke, weinig waterdoorlatende bodem 
van de Brand, voor de hoge vochtigheidsgraad in dit 
gebied. 

Conclusie: 
droge gronden ten noorden en westen van het 
plangebied contrasteren met de natte gronden 
ten noordoosten van het plangebied. Plaatselijk 
leidt dit tot een groot contrast tussen nat en 
droog; 
de ecologie van de Brand is afhankelijk van het 
kwelwater wat infiltreert in het plangebied. 
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Afb . 51, 52 - De hoger gelegen Loonse en Drunense duinen contrasteren sterk met de aangrenzende natte gebieden van de 
Brand. 
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Afb. 53 - Laag 'bodem en water' 

Legenda 

Droge gebieden; gronctwale~'1d 
trap 7 en 8; GHG > 80 GLG > '20 

NaMe gebieden: g&'ordwa1erstand 
trap 4 en 5; GHG 25 40 GlG > '20 

None gebieden: (lIOOdw01e1S1ond 
trap J: GHG < 40 GLG 80-' 20 

Dmge gebieden; gtOOdw019fS1OOd 
trop , en 2: GHG " 25 GLG 50-80 

7f/ Hootctwcllerloop meI strcomncht1ng 

t Stroomricnting g<ondwoler 
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Agrarisch grondgebruik 
Het plangebied wordt gedomineerd door 
haar agrarische functie. Door grootscheepse 
ruilverkavelingrondes in het verleden, is in het zuiden 
van het plangebied een grootschalig open landschap 
ontstaan dat geoptimaliseerd is voor de landbouw. 
Dit grootschalige landschap contrasteert sterk met 
het noordelijke gedeelte van het plangebied, dat 
aanmerkelijk kleinschaliger van aard is. 
De nabijheid van de stad heeft invloed op de 
boerenbedrijven. Zo heeft de jarenlange onzekerheid 
of er wel of niet gebouwd zou worden, er in het 
zuiden van het plangebied toe geleid dat de boeren 
minder geïnvesteerd hebben in hun bedrijven. In 
het noorden daarentegen heeft de nabijheid van 
de stad anders uitgepakt. Zo is er een veelheid aan 
boerencampings te vinden, en worden er producten 
direct aan de consument verkocht. 
Ten slotte meldt de gemeente Tilburg dat zij met 
enkele boeren in het plangebied in gesprek is over de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van verbrede 
landbouw. 

Conclusie: 
landbouw is de grootste ruimtegebruiker in het 
plangebiedj 
de grootschalige landbouw in het zuiden van het 
plangebied zorgt ervoor dat het weidse en open 
karakter van het plangebied behouden blijftj 

• door de ligging nabij de stad wordt de landbouw 
als grootste economische kracht in het 
plangebied aangetastj 

• door de ligging nabij de stad zoeken boeren 
naar mogelijkheden om te profiteren van de 
nabijheid van een groot stedelijk afzetgebied. 
Nabij de Loonse en Drunense duinen heeft dit 
reeds geleid tot verbreding van de boeren, in 
het plangebied zelf wordt er momenteel over 

p I 34 gesprokenj 

in tegenstelling tot de weidsheid van het 
zuidelijke gedeelte van het plangebied, heeft 
het noordelijke gedeelte van het plangebied 
een meer besloten karakter. Dit wordt versterkt 
door de aanwezigheid van relatief veel 
boomgaarden. 



Legenda 
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BouwlOnd 
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Afb. 57 - Laag 'agrarisch grondgebruik' P l 35 



Cultuurhistorie 
Het plan gebied wordt van zuidoost (vanaf Berkel
Enschot) tot noordwest (tot aan Loon op Zand) 
doorsneden door een fijnmazig netwer van 
cultuurhistorisch waardevolle wegen en bomenrijen. 
Deze wegen worden op veel plaatsen begeleid door 
historische (Iint)bebouwing met een overwegend 
agrarisch karakter. 
De dorpen waar deze wegen ontspringen, kennen 
ook een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing, waarbij de centra van de dorpen 
Udenhout en Loon op Zand getypeerd kunnen 
worden als waardevolle stedenbouw. 

Naast 'stedelijke' elementen wordt het plan gebied 
vooral gekenmerkt door de hoge cultuurhistorische 
waarde van de omliggende groencomplexen: 
• de Loonse en Drunense duinen is door menselijk 

ingrijpen ontstaan. Reeds in de middeleeuwen 
ontstonden door grootschalige boskap ten 
behoeve van nieuwe landbouwgrond en door 
overbegrazing van de heidegronden grote 
zandvlaktes. Om de opmars van het stuifzand 
te stoppen, werden rond ~850 naaldbomen 
aangeplant, waarmee het huidige aanzien van 
de Loonse en Drunense duinen bepaald is; 

• de Brand is een van de laatste grootschalige 
restanten van het vroegere Brabantse 
broeklandschap. Alle stadia van ontwikkeling 
van moerasvegetatie tot de eindfase broekbos 
zijn in het gebied afleesbaar; 
het Noorderbos kent ondanks haar wisselende 
gedaante (rond ~900 bos en heide, vanaf ~9~9 
vloeivelden, vanaf omstreeks 2000 weer bos) 
een aantal kenmerkende cultuurhistorische 
elementen uit de periode dat het gebied dienst 
deed als vloeivelden waar het industriële 
afvalwater werd gezuiverd en afgevoerd. Niet 
alleen zijn de waterlopen behouden, maar ook 
het systeem van sluisjes en bassins is behouden. 
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Conclusie: 
• 
• 

de meerderheid van de wegen en bomenlanen in het gebied is van cultuurhistorische waarde; 
tussen Berkel-Enschot en Loon op Zand ligt een netwerk van cultuurhistorisch waardevolle structuren, 
dat op veel plaatsen begeleid wordt door cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Ten hoogte van het 
karakteristieke buurtschap 'Heuveltje' (gelegen tussen Berkel Enschot en Udenhout) wordt dit netwerk van 
cultuurhistorisch waardevolle lijnen fijnmaziger; 
op een enkele uitzondering na zijn de monumenten van agrarische aard; 
de centra van Udenhout en Loon op Zand zijn als waardevolle stedebouwkundige structuur te typeren; 
het plangebied wordt omringd door natuurgebieden met een hoge cultuurhistorische waarde. 

Afb. 58, 59, 60, 61 - Het plangebied 
herbergt een veelheid aan 
cultuurhistorisch waardevolle 
wegen en bomenlanen. Op veel 
plekken langs deze wegen staat 
(veelal agrarische) bebouwing, dat 

de status van monument geniet. 

Afb. 62, 63 - In het Noorderbos zijn 
nog veel elementen te vinden die 
herinneren aan de periode dat het 
werd gebruikt voor de zuivering van 

afvalwater. 



Legenda 

Woordevote hrs:or:SChe s1edebouw 

HIS10fisch groen 

Hisl()(isch woordevOlle lijnen 

rvtonumenren 

Afb. 64 - Laag 'cultuurhis torie' P 137 



Recreatief gebruik 
Het plangebied kan getypeerd worden als een 
uitloopgebied van de omliggende verstedelijkte 
gebieden Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en in 
mindere mate Udenhout en Loon op Zand. Het 
recreatieve gebruik in het plangebied beperkt zich 
grotendeels tot fietsen en incidenteel worden de 
wegen in het gebied gebruikt door wandelaars en 
ruiters . 

Tegenover het beperkte recreatieve gebruik 
van het plangebied, staat de grote recreatieve 
aantrekkingskracht van de verschillende 
natuurgebieden rondom het plangebied, waarbij de 
Loonse en Drunense duinen veruit het populairst 
is. Bij de entrees van dit natuurgebied zijn dan ook 
horecagelegenheden, maneges en/of campings 
gelegen. 
Naast de recreatieve aantrekkingskracht van de 
Loonse en Drunense duinen kent ook het Noorderbos, 
vooral door haar ligging nabij de stad, een aanzienlijk 
aantal recreatieve gebruikers. Door een fijnmazig 
netwerk van onverharde paden wordt dit gebied 
vooral gebruikt door wandelaars en ruiters. 
Ten slotte leent natuurgebied de Brand zich door 
haar natte karakter in mindere mate voor recreatief 
gebruik. 

Naast deze grootschalige recreatieve elementen 
rondom het plangebied zijn er in het oosten van 
het plangebied een drietal kleinschalige recreatieve 
elementen te vinden in de vorm van een café, een 
manege en een volkstuinencomplex. 
In de directe omgeving van het plangebied zijn meer 
van deze recreatieve elementen te vinden, waarbij de 
zone tussen Tilburg-Noord en de ringweg van Tilburg 
een sterke concentratie herbergt. Naast verschillende 
horecagelegenheden, zijn in deze stadsrandzone een 
manege, volkstuincomplexen en een tuincentrum 
gelegen. 
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Tot slot ligt in het uiterste noordwesten pretpark 
'de Efteling'. Dit park is het grootste pretpark van 
de Benelux en heeft samen met het aangrenzende 
hotel, de golfbaan en het vakantiepark een zeer grote 
recreatieve aantrekkingskracht. 

Een ander element met een zeer grote recreatieve 
aantrekkingskracht is de mogelijke vestiging van een 
'shoppingmalI' ten zuidwesten van het plangebied. 
Over de komst van dit mega-winkelcentrum, met 
een verkoopvloeroppervlak van honderdduizend 
vierkante meter, wordt in de loop van 2009 beslist 
door middel van een referendum. 

Conclusie: 
• de recreatieve functie van het plangebied 

beperkt zich veelal tot fietsen en in mindere 
mate tot wandelen en paardrijden; 
rondom het plangebied liggen natuurgebieden 
met een grote recreatieve aantrekkingskracht; 
tussen Tilburg-Noord en de ringweg ligt een groot 
aantal kleinschalige recreatieve elementen. 

Afb. 65, 66 - In het 
plangebied zelf beperkt 
het recreatief gebruik 
zich voornamelijk 
tot fietsen. In het 
oosten ligt een enkele 
horecagelegenheid. 

Afb . 67, 68 - In de zone 
tussen de ringweg en 
de bebouwde kom van 
Tilburg-Noord hebben 
recreati eve fu neties 
zoals horecabedrijven, 
volkstuincomplexen en 
een tuincentrum hun 
plek gevonden. 

aar Afb. 70, 71 - De natuurge ie en rondom het plang 
natte karakter minder voor recreatief weekenden zeer druk bezocht. 
gebruik. 
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Verstedelijking 
Hoewel het plangebied wordt omringd door grote 
verstedelijkte gebieden, is het gebied zelf vrij 
gebleven van grootschalige verstedelijking. De 
verstedelijking die het plangebied rijk is, heeft een 
kleinschalig karakter en ligt veelal geconcentreerd 
langs het fijnmazige wegennetwerk tussen Berkel
Enschot in het zuidoosten en Loon op Zand in het 
noordwesten. Uitzondering hierop vormen enkele 
bebouwingsgroepen die gelegen zijn aan de wegen 
die het plangebied van zuid naar noord doorkruisen. 

Tegenover de kleinschalige verstedelijking in het 
plangebied staat de grootschalige verstedelijking 
rondom het plangebied . Meest in het oog springend 
is de zeergrootschalige rand van hoogbouw (tot soms 
wel 80 meter) van Tilburg-Noord. Deze harde rand is 
een bewust uitgangspunt geweest bij het ontwerp 
van deze functionalistisch opgezette wijk. 
Met de aanleg van de ringweg rondom Tilburg is deze 
hardeovergang met het landschap echter grotendeels 
verloren gegaan. Omdat de ringweg op soms wel 600 

meter afstand van de stadsrand is aangelegd, is een 
gebied ontstaan welke fungeert als een bufferzone 
tussen de stad en het landschap. Dit effect wordt 
versterkt doordat zich in deze zone allerlei typische 
stadsrandfuncties, zoals woonwagenstandplaatsen, 
volkstuinen en tuincentra, hebben gevestigd. 

Naast de harde stadsrand van Tilburg-Noord zijn de 
uitbreiding van Berkel-Enschot en de verplaatsing 
van de NS-werkplaats naar de zuidoosthoek van het 
plangebied interessante ontwikkelingen . 
Zo komt als gevolg van deze uitbreiding Berkel 
Enschot ingeklemd te liggen tussen de spoorlijn in het 
oosten en de snelweg in het westen . Hierdoor heeft 
het dorp de oorspronkelijk geleidelijke overgang met 
het omliggende landschap grotendeels verloren. 
Ook is, metdeverplaatsingvan de NS-werkplaats naar 
de zuidoostelijke hoek van het plangebied, de stap 
overde grootschal ige i nfrastructuu rbundels gemaa kt. 
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Het gevaar hiervan is dat deze infrastructuurbundels 
hierdoor hun barrièrewerking verloren hebben en 
dat toekomstige verstedelijkingslocaties makkel ijker 
gevonden zullen worden in het plangebied . 

Ten slotte oefent de verstedelijking, naast de fysieke 
occupatie van het landschap, ook een visuele druk uit 
op het landschap. Naast de gebieden ten zuidoosten 
van Loon op Zand en het gebied gelegen tussen 
Berkel-Enschot en Udenhout ligt er een grote visuele 
verstedelijkingsdruk op het landschap ten noorden 
van Tilburg-Noord. Door de combinatie van de 
zeer grootschalige stadsrand van Tilburg-Noord en 
de openheid en weidsheid van het aangrenzende 
landschap wordt dit landschap tot op grote afstand 
van de stad gedomineerd door de 'skyline' van 
Tilburg-Noord . 

Afb. 76 - Het open landschap in het zuiden wordt gedomineerd door de 'skyline' van Tilburg-Noord. 
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Conclusie: 
• het plangebied is gevrijwaard van grootschalige verstedelijkingsvlakken. Wel 

zijn er concentraties van organisch gegroeide verstedelijking te herkennen. 
De belangrijkste concentratie ligt tussen Berkel-Enschot in het zuidoosten en 
Loon op Zand in het noordwesten: 
rondom het landschap ligt een aantal grootschalige stedelijke vlakken: 
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• ten zuiden ligt Tilburg-Noord . Ondanks het feit dat er tussen de 
ringweg en de bebouwingsgrens van Tilburg-Noord een soort 
overgangszone is ontstaan tussen de stad en het open landschap, 
wordt het landschap (in visueel opzicht) overheerst door de 
grootschalige stadsrand van Tilburg-Noord; 

• ten zuidoosten ligt Berkel-Enschot. Door de uitbreiding van 
dit dorp groeit Berkel-Enschot vast aan de bebouwde kom van 
Tilburg . Bovendien is met de vestiging van de NS-werkplaats in de 
zuidoosthoek van het plangebied de eerste 'stap' over de spoorlijn 
gemaakt. Hierdoor komt het plangebied in de toekomst sneller en 
makkelijker in beeld als verstedelijkingslocatie; 

• ten oosten ligt Udenhout. Tot nu toe heeft dit dorp haar ruimtelijke 
zelfstandigheid weten te behouden, maar door de uitbreiding van 
Berkel-Enschot naderen de dorpen elkaar steeds meer; 

• ten noordwesten ligt Loon op Zand. Door haar ligging tussen 
verschillende natuurgebieden ligt dit dorp planologisch 'op slot'. 
Hierdoor wordt voorkomen dat dit dorp in de toekomst grootschalig 
zal uitbreiden. 



Afb. 77 - Laag 'verstedelijking' 
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Infrastructuur 
De huidige verkeerssituatie van het plangebied 
wordt overheerst door de ligging van een aantal 
grootschalige bovenregionale infrastructurele lijnen . 
Op het niveau van het plangebied vervullen zij een 
beperkte rol in de verkeersontsluiting, waardoor 
ze hoofdzakelijk als ruimtelijke barrières fungeren 
die het plangebied aan drie zijden afsluiten van 
omliggende gebieden: 

ten westen van het plangebied loopt de snelweg 
richting Waalwijk (A261/N261)j 

• ten oosten ligt zowel de spoorlijn als de snelweg 
richting Den Bosch (A6S/N6S)j 
in het zuiden wordt het plangebied begrensd door 
de ringweg van Tilburg . Deze vormt tezamen 
met een tweetal hoogspanningsleidingen de 
zuidelijke begrenzing van het plangebiedj 
ten slotte doorkruist een gaspijpleiding het 
plangebied van zuidwest naar oost. Hiervoor 
dient een bebouwingsvrije zone gehandhaafd te 
worden van 200 meter. 

Hoewel er rondom het plangebied aan drie zijden 
grote infrastructurele lijnen lopen, sluit de lokale 
wegenstructuur slechts op een aantal punten aan op 
dit (boven)regionale wegennet. 
Op het niveau van het plangebied vormt de 
doorgaande route die het plangebied van oost naar 
west doorsnijd (de Udenhoutseweg, de Houtsestraat 
en de Kuil)deruggengraatvan deverkeersontsluiting . 
Via deze route wordt in het westen aansluiting 
gevonden op het bovenregionale wegennet via de 
aansluiting op de A261 ter hoogte van Loon op Zand, 
en de aansluiting op de ringweg in het zuidwesten. 
In het oosten wordt aansluiting gevonden op het 
bovenregionale wegennet via de dorpen Udenhout 
en Berkel-Enschot. 
Uitzondering op dit hiërarchisch opgebouwde 
verkeerssysteem zijn de twee noord-zuid 
verbindingen (de Kalverstraat en deOuirijnstokstraat) 
die een directe verbinding vormen tussen de 
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bebouwde kom van Tilburg-Noord en deze oost
west corridor. Deze twee wegen vormen samen met 
het fietspad in het zuidoosten van het plangebied, 
tevens de enige oversteekplaatsen van de ringweg 
van Tilburg. 

De overige wegen in het gebied hebben slechts 
een lokale ontsluitingsfunctie. Door middel van 
verkeersbeperkende maatregelen wordt sluipverkeer 
op deze wegen geweerd: 
• langs de rand van de Loonse en Drunense 

duinen zijn de wegen enkel toegankelijk voor 
bestemmingsverkeerj 
de fijnmazige wegenstructuur tussen Udenhout 
en Berkel-Enschot is enkel toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer. Ook worden 
de spoorwegovergangen in de toekomst 
gesaneerd en zullen ze plaats maken voor 
twee fietsonderdoorgangen en een auto
onderdoorgang elders. 

Conclusie: 
• het plangebied wordt aan drie zijden 'ingeklemd' 

door grote infrastructurele lijnen. Deze vormen 
op het niveau van het plangebied een barrière 
tussen het plangebied en de omliggende 
gebiedenj 

• een toekomstig nieuw treinstation ter hoogte 
van Berkel-Enschot zal de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer ten goede komenj 
de verkeersontsluiting van het plangebied is 
oost-west georiënteerd, en loopt door de centra 
van zowel Udenhout als Loon op Zandj 

• de wegen in het gebied hebben te kampen met 
extra verkeersdruk omdat ze gebruikt worden 
als sluiproute richting Tilburg-Noordj 

• veel wegen in en rondom het plan gebied zijn 
enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

geschiedt via een oost-west georiënteerde route. 
Naast de doorstroomfunctie fungeert deze weg ook 
als ontsluiting voor de woningen die aan deze weg 
liggen. 

van I 
de hoogspanningsleidingen voor een aanzienlijke 
barr ière tussen het plan gebied en Tilburg-Noord. 



I 

Afb. 82 - Laag 'infrastructuur' 
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SAMENVATTEND 

Om de stap naar de uiteindelijke visie te verkleinen, 
zijn uit voorgaande inventarisatie en analyse de 
belangrijkste punten gedestilleerd . Onderscheid is 
gemaakt tussen sterke punten en zwakke punten. 

Sterke punten 
Landelijk gebied grenst direct aan de stad: 
ondanks het feit datTilburg wordt omringd door 
natuurgebieden en landelijk gebied vormt het 
plangebied één van de schaarse locaties waar 
het landelijke gebied (nagenoeg) direct grenst 
aan de stad . Op veel andere locaties zorgt de 
ligging van grootschalige bedrijventerreinen 
en/of snelwegen ervoor dat het landelijk gebied 
afgeschermd ligt van de stad; 

het Noorderbos vormt een van de weinige 
locaties in Tilburg waar stad en natuur direct 
in verbinding staan met elkaar: samen met het 
bosgebied de 'Oude Warande' ten zuidwesten 
van Tilburg vormt het Noorderbos de enige plek 
binnen de gemeente Tilburg waar de natuur 
direct grenst aan de bebouwde kom; 

het plangebied vormt de verbindende 
'schakel' tussen het nationale park de Loonse 
en Drunense duinen en de bebouwde kom 
van Tilburg: het nationale park de Loonse en 
Drunense duinen (waar de Brand ook onderdeel 
van uit maakt) ligt op enige afstand van Tilburg. 

Het plangebied vormt de overgang tussen dit 
natuurgebied enerzijds en de bebouwde kom 
van Tilburg anderzijds; 

het plangebied wordt doorkruist door een 
fijnmazig netwerk van cultuurhistorisch 
waardevolle structuren: van oost naar 
noordwest (van Berkel-Enschot, via Udenhout 
naar Loon op Zand) wordt het plangebied 
doorkrui stdooree n fijn mazig netwe rkva n wegen, 
begeleid door bomenrijen en (Iint)bebouwing. 
Dit kleinschalige landschap contrasteert sterk 
met het aangrenzende grootschalige open 
landschap; 

• uniek contrast tussen (zeer) natte gebieden 
en droge gebieden: de natte gebieden rondom 
de Brand grenzen direct aan de droge gronden 
rondom de Loonse en Drunense duinen. 
Plaatselijk leiden deze grote verschillen in 
grondwaterstand tot grote contrasten tussen 
droge en natte gebieden; 

• de dorpen Loon op Zand en Udenhout hebben 
hun ruimtelijke zelfstandigheid en hun 
dorpse karakter weten te behouden: ondanks 
planmatige groei van de dorpen sinds de jaren 
'60, hebben de dorpen Udenhout en Loon op 
Zand hun ruimtelijke zelfstandigheid weten te 
behouden . Daarnaast is het dorpse karakter 

grotendeels intact gebleven; 

• de waterlopen fungeren als ecologische 
verbinding tussen de verschillende 
natuurgebieden: door de natuurvriendelijke 
inrichting van de oevers vormen de waterlopen 
niet alleen een geschikt leefgebied voor 
amfibieën, kleine zoogdieren en insecten, maar 
vormen ze ook ecologische verbindingen tussen 
de verschillende natuurgebieden . 

Afb. 83 - Het landelijke gebied grenst vrijwel direct aan de stad (rechts op de Met de aanleg van de ringweg in 2000 is er tussen de grootschalige bebouwingsrand en het 
landelijke gebied een soort bufferzone ontstaan. De directe confrontatie tussen stad en landschap is hierdoor vertroebeld geraakt . 
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Zwakke punten 
Met de aanleg van de ringweg rondom Tilburg 
Noord is een 'rommelzone' ontstaan welke de 
relatie tussen Tilburg-Noord en het plangebied 
verstoord: omdat de ringweg op enige afstand 
is gelegen van de bebouwingsgrens van Tilburg
Noord is een zone ontstaan die niet eenduidig 
te herkennen is als landelijk dan wel stedelijk 
gebied . Hierdoor fungeert deze zone als een 
soort bufferzone tussen de bebouwde kom van 
Tilburg en het landelijke gebied; 

op het Noorderbos na is er geen directe 
ontmoeting tussen stad en natuur: 
natuurgebied de Loonse en Drunense duinen en 
natuurgebied de Brand ligging op enige afstand 
van de stad; 

hoewel het plangebied enkele ecologisch 
waardevolle elementen herbergt, loopt 
het gebied in ecologisch opzicht dood: 
omdat Berkel-Enschot vastgroeit aan Tilburg 
is een ecologische verbinding richting het 
zuidoosten niet mogelijk. Het gebied loopt dan 
ook in ecologisch opzicht 'dood' richting het 
zu idoosten; 
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• de landbouw die bepalend is voor het 
karakter van het plangebied, biedt 
onvoldoende weerstand tegen de oprukkende 
verstedelijking: door de ligging nabij de stad 
biedt de landbouw in haar huidige vorm (puur 
voor grootschalige productie) onvoldoende 
weerstand tegen de oprukkende verstedelijking; 

• Berkel-Enschot verliest met het 
uitbreidingsplan 'Overhoeken' haarruimtelijke 
zelfstandigheid en groeit vast aanTilburg: door 
de grootschalige uitbreiding van Berkel-Enschot 
groeit het dorp niet alleen vast aan de bebouwde 
kom van Tilburg, maar komt het ook opgesloten 
te liggen tussen de snelweg in het oosten en de 
spoorlijn in het westen; 

• de grootschalige stadsrand van Tilburg-Noord 
domineert de skyline van het plangebied: de 
stadsrand van Tilburg-Noord met haar flats en 
hoogspanningsleidingen is van grote afstand 
zichtbaar. Het open en weidse karakter van het 
plangebied versterkt dit effect; 

• ondanks de ligging nabij de stad oefent het 
landschap weinig aantrekkingskracht uit op 
de stedeling: door de grootschalige opbouw 
van het landschap, gericht op de maximalisatie 
van de voedselproductie, oefent het landschap 
weinig aantrekkingskracht uit op de stedeling . 
Verder naar het noorden liggen kleinschaligere 
landschappen die beter aansluiten op het 
ideaalbeeld dat de stedeling heeft van het 
platteland; 

• gebiedsontsluitingswegen lopen dwars door 
de centra van Udenhout en Loon op Zand: 
daarnaast hebben deze wegen te kampen met 
extra verkeersdruk omdat ze worden gebruikt 
als sluiproute richting Tilburg-Noord . 

dit effect. 



Legenda 

Afb. 86 - Zwakke punten 

Her plangeb<ed IoOpr In 
ecologische Opzlchf .<loOd 

De lommetzone tussen de 
ringweg en de stodsrand 
verstoord de relatie tussen Tilburg
NOOfd en hel pIangebIed 

Oe grootschalige S1adsrond von 
TlIburg-NCX>fd domineert hel 
plangetJkld 

Doof de uitbfeldrng van Bef1<et 
[nschof \1oeif het do!p vast aan 
TIlbUIg. en komt ret opgesloten 
re lQgen tussen grote 
nrraslruch..J.Jrbundels 

Vanuit ffieefdere kanten ligt een 
vefStedelijdngsdruk op het 
piangebkld. Het landschap In 

hoor hulOge vam biedt f'jer 
~nig weefsland regen. 

Gebiedsontsllifrçwegen lopen 
dwars dcx::lf de cefltra van de 
dorpen 
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Doelstellingen 
Aan de hand van de belangrijkste sterke en zwakke punten is een drietal 
doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn naast een resultante van 
voorgaande inventarisatie en analyse, ook gebaseerd op de in dit rapport centraal 
staande afstudeerproblematiek. 
Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen: 

• nieuwe verstedelijking dient aansluiting te zoeken op het landschap: 
om antwoord te vinden op de afstudeervraag dient de nieuwe verstedelijking 
aansluiting te zoeken op het landschap, en niet op de omliggende stedelijke 
vlakken; 

• landelijk karakter behouden: 
het plangebied vormt één van de weinige locaties in Tilburg waar landelijk 
gebied direct grenst aan de woongebieden van de stad. Deze unieke positie 
maakt het gebied een potentieel aantrekkelijk stedelijk uitloopgebied . 
Grootschalige verstedelijking dient dan ook geweerd te worden op deze 
locatie; 

• de ruimtelijke relatie tussen Tilburg en het landschap verbeteren: 
van de unieke ligging van het plangebied direct grenzend aan de stad dient 
beter gebruik te worden gemaakt. Door de relatie met de stad te verbeteren, 
wordt de potentie van het plangebied als stedelijk uitloopgebied dan ook 
beter benut. 

Deze drie concrete doelstellingen vormen de eerste aanzet voor het ontwerp. Door 
deze doelstellingen te vertalen naar de ruimtelijke situatie van het plangebied is de 
basis voor het ruimtelijke concept gelegd. In het volgende hoofdstuk is dit concept, 
wat de basis vormt van het ontwerp, nader toegelicht . 
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3 - Visie & ontwerp 

- plangebied Tilburg noordoost -



HETCONCEPT 

De in het vorige hoofdstuk geformuleerde doelstellingen vormen het einde van de inventariserende fase. Om de 
stap naar het uiteindelijke ontwerp te verkleinen zijn deze doelstellingen vertaald naar de specifieke ruimtelijke 
situatie van het plangebied. Aan de hand hiervan is een ruimtelijk concept opgesteld. Dit ruimtelijke concept is 
op te splitsen in een tweetal pijlers, te weten: 
• kleinschalige verstedelijking zoekt aansluiting op het landschap; 
• landschap blijft open, en de relatie tussen Tilburg en het landschap verbeterd . 

Kleinschalige verstedelijking zoekt aansluiting op het landschap 
Voor de nieuwe verstedelijking in het 
plangebied is aansluiting gezocht op 
bestaande structuren in het landschap. 
Aansluiting is gevonden op de fijnmazige 
structuur van het kleinschalige 
cultuurlandschap dat het plangebied van 
oost naar noordwest doorkruist. 
Door het toevoegen van nieuwe 
kleinschalige verstedelijkingselementen aan 
dit dichte netwerk van wegen, bebouwing 
en bomenlanen wordt een wisselwerking 
aangegaan met het omliggende landschap. 
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Landschap blijft open, en de ruimtelijke relatie met Tilburg verbeterd 

Pl54 

Om de verbinding tussen het landschap en de 
stad te verbeteren, is een nieuw bosgebied 
geprojecteerd tussen de Brand in het 
noordoosten en de stad in het zuiden. Omdat 
dit nieuwe 'verbindingsbos' is opgehangen 
aan bestaande noord-zuid routes, ontstaat 
een recreatieve route tussen de stad en het 
landschap. 
Daarnaast wordt er met de aanleg van 
dit nieuwe bosgebied bereikt dat ook het 
zuidelijk deel van het plangebied open 
blijft en aantrekkelijker wordt als stedelijk 
uitloopgebied. 

Net als de bestaande 'groene verbinding' 
die via het Noorderbos richting de Brand 
loopt, kruist dit nieuwe boselement 
de verstedelijkingsstructuur. Samen 
met de waterlopen, die ook loodrecht 
op deze structuur lopen, wordt de 
verstedelijkingsstructuur op meerdere 
punten doorsneden door landschappelijke 
elementen. 



Een wisselwerking tussen stedelijke en landelijke identiteiten 
Wanneer deze twee pijlers gecombineerd 
worden, ontstaat een situatie waar de 
landschappelijke en de stedelijke elementen 
zo ten opzichte van elkaar gepositioneerd 
liggen dat ze een wisselwerking met elkaar 
aangaan . De meerwaarde die dit oplevert 
beperkt zich niet tot de directe omgeving van 
de nieuwe verstedelijkingselementen, maar 
strekt zich uit over het gehele plangebied en 
haar omgeving: 

het landschap direct grenzend aan 
Tilburg-Noord blijft niet alleen vrij 
van verstedelijking, ook is het 
aantrekkelijker geworden als stedelijk 
uitloopgebied; 

• omdat de verstedelijkingsstructuur op 
meerdere punten doorsneden wordt 
door 'groene' elementen blijft de nieuwe 
verstedelijking kleinschalig; 

• omdat de verstedelijking aansluit op 
structuren in het landschap (in plaats van 
op Tilburg en de omliggende dorpen), 
wordt voorkomen dat de omliggende 
stedelijke gebieden verder uitdijen en 
aan elkaar groeien; 
de verbinding tussen Tilburg en het 
nationale park de Loonse en Drunense 
duinen is verbeterd; 
het landschap is toekomstbestendig; 
niet alleen is voor de korte termijn de 
verstedelijkingsdruk op het plangebied 
weggenomen. Door de aanleg van 
bosgebieden op strategische punten 
is ook de weerstand die het landschap 
biedt tegen toekomstige verstedelijking 
vergroot. 
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Drie verstedelijkingslocaties 

P 156 

De verstedelijkingsstructuur wordt op 
twee locaties doorsneden door 'groene' 
elementen . Hierdoor ontstaan er drie 
verschillende deelgebieden. 

Voordeel van deze driedeling is dat er 
drie verschillende verstedelijkingslocaties 
ontstaan met ieder een eigen karakter en 
een eigen uitstraling. Daarnaast kan elke 
afzonderlijke verstedelijkingslocatie op 
haar eigen manier inspelen op de lokale 
landschappelijke situatie. 



UITWERKING CONCEPT 

Inleiding 
Om de stap van het concept naar de uiteindelijke visie op het plangebied te verkleinen, zijn de verschillende verstedelijkingslocaties verder uitgewerkt. Omdat 
de drie verstedelijkingslocatieslos van elkaar uitgewerkt zijn, worden ze ook individueel toegelicht : Als eerste wordt de verstedelijkingslocatie in het zuidoosten 
van het plangebied nader toegelicht, daarna volgt de verstedelijkingslocatie in het noorden van het plangebied, en tot slot wordt de in het midden van het 
plangebied gelegen verstedelijkingslocatie nader toegelicht. 

Verstedelijkingslocatie zuidoost: 
Landschappelijk wonen 

Bestaande situatie 
Het zuidoostelijke deelgebied wordt aan drie zijden omringd door 
verstedelijkte gebieden; in het noorden ligt Udenhout, in het 
oosten ligt Berkel-Enschot en in het zuiden ligtTilburg-Noord. In 
deze hoek van het plangebied is de verstedelijkingsdruk dan ook 
het grootst. Met de geplande vestiging van de NS-werkplaats 
in het uiterste zuidoosten van het deelgebied zijn de eerste 
verstedelijkingsstappen reeds gemaakt. 

In het oosten van het deelgebied (ter hoogte van Berkel Enschot) 
ontspringt het fijnmazige netwerk van wegen, bomen lanen 
en bebouwing, waarop de nieuwe verstedelijkingselementen 
aansluiting zoeken. Dit kleinschalige landschap contrasteert sterk 
met het zuidelijk gelegen open productielandschap. 

Tot slot ligt er in het zuidoosten van het deelgebied een aantal 
kleinschalige bossages, welke overblijfselen zijn van een rond 
1900 veel groter bosgebied dat nagenoeg het gehele plangebied 
in beslag nam. 
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Concept 
Ter verduidelijking van de aan dit deelgebied ten grondslag gelegen 
ontwerpuitgangspunten, is onderscheid gemaakt tussen drie stappen: 

Stap 1: 

• nieuwe verstedelijking borduurt voort op het fijnmazige netwerk 
van wegen dat het deelgebied van oost naar noordwest doorkruist: 
om het waardevolle karakter van het kleinschalige landschap niet 
aan te tasten, is ervoor gekozen de nieuwe verstedelijking buiten 
dit fijnmazige netwerk te ontwikkelen. Om toch zoveel mogelijk 
profijt te hebben van deze waardevolle omgeving zoekt de nieuwe 
verstedelijking wel nadrukkelijk aansluiting op dit fijnmazige 
netwerk; 

• open houden van het zuidelijke gedeelte van het landschap: naast 
ruimte voor verstedelijking is het ook een expliciet doel om het open 
karakter van het landschap te waarborgen. Hierdoor blijft het gebied 
ook in de toekomst beschikbaar als landschappelijk uitloopgebied in 
de directe nabijheid van Tilburg; 

• verdere verstedelijking in het landschap wordt tegengegaan: 
een belangrijke voorwaarde om het 'landschappelijke' karakter van 
het plangebied te waarborgen is dat grootschalige verstedelijking 
tegengegaan wordt. Omdat in de zuidoosthoek de eerste 
'verstedelijkingsstappen' reeds gemaakt zijn, dient hier een harde 
'landschappelijke' functie tegenovergezet te worden. 



Stap 2: 

• nieuwe verstedelijking in wisselwerking met het landschap: het 
aangrenzende fijnmazige, kleinschalige landschap wordt gekenmerkt 
door een vergaande wisselwerking tussen landschap en verstedelijking. 
Deze kwaliteit wordt bij de nieuwe verstedelijking ook nagestreefd; 

• uitbreiding bossages in het zuidoosten: om verdere verstedelijking 
in het zuidoosten tegen te gaan is het noodzakelijk om hier een harde 
'landschappelijke' functie tegenover te zetten. Door de bestaande 
bossages uit te breiden ontstaat één aaneengesloten bosgebied dat 
genoeg tegenwicht kan bieden tegen toekomstige verstedelijking. 
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Stap 3: 
• wonen met vrij uitzicht: de nieuwe verstedelijkingselementen zijn 
zo gesitueerd dat alle kavels vrij uitzicht hebben op het aangrenzende 
open landschap. Samen met de lage bebouwingsdichtheid en de 
ruime kavels geeft dit vrije uitzicht het woongebied een zeer exclusief 
karakter; 

• open karakter behouden: de aantrekkelijkheid van het nieuwe 
woonmilieu wordt voor een zeer groot deel bepaald door het vrije 
uitzicht op het open landschap. Hierdoor zijn de bewoners direct 
(financieel) afhankelijk van dit landschap, waardoor de openheid van 
dit landschap ook voor de toekomst gegarandeerd is. 
Daarnaast blijft het landschap van voldoende grootte dat het rendabel 
te exploiteren blijft voor de landbouw. Tevens zorgt deze ruime maat 
(minimaal 1200 meter) ervoor dat het gebied als open wordt ervaren 
(dit is de minimale kijkafstand waarbij een gebied als open ervaren 
wordt); 

• bos- én recreatiegebied: omdat het nieuwe bosgebied in het 
zuidoosten direct grenst aan zowel Berkel Enschot als Tilburg-Noord 
heeft het een recreatieve potentie. Naast bosgebied is er dan ook 
ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van het volkstuinencomplex 
en voor het aangrenzende sportpark . 



Ontwerp 
Het uiteindelijke ontwerp is aan de hand van de hiervoor toegelichte stappen 

ewerkt. Dit het volgende resultaat: 

• 

• 
Afb. 96 - Aansluiting is gezocht op de bestaande verstedelij gsstructuur met 
haar wisselwerking tussen landschap en verstedelijking. Deze wisselwerking komt 
nadrukkelijk terug in het nieuwe woonmilieu . 

• 

Afb. 97 - nieuwe verstedelijki ment en liggen loodrecht op de bestaande 
wegenstructuur. Hierdoor blijft het landschap goed zichtbaar vanaf deze wegen. 

Afb. 98 - Het ontwerp voor het zuid 

p 161 



Verstedel ij ki ngslocatie Noord: 
Wonen op de grens van nat en droog I 

Pl62 

Bestaande situatie 
Midden door het noordelijk deelgebied loopt de Loonse Molenstraat. 
Dit dichtbebouwde lint vormt het einde van de 'verstedelijkingslijn'. De 
voornamelijk agrarische bebouwing wordt aan beide zijden omringd door 
landelijk gebeid. Verder oostelijk ligt op een afstand van 600 meter de 
bosrand van natuurgebied de Brand. 

Ten slotte ligt er in het zuiden van het deelgebied nog een aantal kleinere 
boselementen. Samen met de waterloop 'de Zandleij' fungeren deze als 
ecologische verbinding tussen de Brand en het zuidwestelijk gelegen 
Noorderbos. 



·. .
•• 

Droog 

Concept 
Ter verduidelijking van de aan dit deelgebied ten grondslag gelegen 
ontwerpuitgangspunten, is onderscheid gemaakt tussen drie stappen: 

Stap 1: 

• nieuwe verstedelijking: De nieuwe verstedelijking zoekt aansluiting op 
de dichtbebouwde Loonse Molenstraat. Door de nieuwe verstedelijking 
oostelijk te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van de nabijheid van het 
bosgebied de Brand; enerzijds draagt de nabijheid van dit bosgebied bij 
aan de aantrekkelijkheid van de woonomgeving, anderzijds fungeert het 
bosgebied als een soort 'natuurlijke' begrenzing voor de verstedelijking; 

• contrast nat - droog: dwars door het deelgebied loopt de grens tussen 
de gebieden met een hoge grondwaterstand en de gebieden met een lage 
grondwaterstand. 
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•• .. Stap 2: 

• nieuwe verstedelijkingslijn op grens nat - droog: om het unieke 
contrast tussen nat en droog te benutten, is op deze grens een nieuwe 
'verstedelijkingslijn' geprojecteerd. Door de grens tussen nat en droog te 
gebruiken als bebouwingsgrens wordt het contrast versterkt; 

• verstedelijking loodrecht op 'verstedelijkingslijnen': de verdere 
verstedelijking is loodrecht op de bestaande 'verstedelijkingslijn' in het 
westen en de nieuwe 'verstedelijkingslijn' in het oosten geprojecteerd. 
Door deze oriëntatie ontstaat er een wisselwerking tussen de natuur en het 
woongebied, waarbij de woningen niet alleen dichter bij de Brand komen te 
liggen, maar de natuur ook het woongebied binnendringt . 



Stap 3: 
• contrast nat - droog benadrukt door bebouwingsgrens: het contrast 
tussen nat en droog speelt een belangrijke rol in het uiteindelijke ontwerp. 
Om dit contrast te benadrukken wordt de grens tussen de gebieden met 
een hoge grondwaterstand en de gebieden met een lage grondwaterstand 
begeleid door bebouwing; 

• 'natte' en 'droge'woonmilieus: n iet a lIeen de grens tussen de natte en droge 
gebieden is in het ontwerp geaccentueerd. Er is ook een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de woningen op de droge gronden en de woningen op de 
natte gronden. Waar het 'droge' woonmilieu nog gekenmerkt wordt door 
haar brede dwarsprofielen en de aanwezigheid van bomen en openbaar 
groen, wordt het 'natte' woonmilieu gekenmerkt door smalle dwarsprofielen 
en de afwezigheid van bomen en openbaar groen . Daarnaast zijn de tuinen 
van de woningen niet opgehoogd waardoor ze in natte periodes onder water 
kunnen lopen; 

• zichtrelaties behouden: de oorspronkelijke zichtrelaties tussen de Loonse 
Molenstraat en de Brand zijn in het ontwerp geaccentueerd door een brede 
groene laan die begeleid wordt door bomenrijen en bebouwing. Hierdoor 
blijft niet alleen de zichtrelatie tussen de Brand en de Loonse Molenstraat 
intact, maar wordt ook de achterliggende wijk zichtbaar. 
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Ontwerp 
Het uiteindelijke ontwerp is aan de hand van de hiervoor toegelichte stappen 
uitgewerkt. Dit geeft het volgende resultaat: 

Afb. 104 - De zichtlijnen tussen de Loonse Molenstraat en de .Brand spelen een 
belangrijke structurerende rol in het ontwerp. 
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ussen de woningen in de natte gebieden en de 
woningen in de droge gebieden. 



Verstedelijkingslocatie midden: 
Dorps wonen 

Bestaande situatie 
Het agrarisch landschap wordt in het middelste deelgebied gekenmerkt door 
grootschaligheid en openheid. Dit open gebied ligt ingeklemd tussen de ringweg 
van Tilburg in het zuiden, het Noorderbos in het westen, en het kleinschalige 
landschap rondom de Houtsestraat en de Udenhoutseweg in het noorden. 

Het open landschap wordt op twee plaatsen van noord naar zuid doorsnedenj 
enerzijdsdoorde Ka Iverstraat in het westen en anderzijdsdoorde Quirijnstokstraat 
in het oosten. 
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Landschap 
houden 

Afb. lOg 

Concept 
Ter verduidelijking van de aan dit deelgebied ten 
grondslag gelegen ontwerpuitgangspunten, is 
onderscheid gemaakt tussen drie stappen: 

Stap :1.: 

• nieuwe verstedelijking sluit aan op 
'verstedelijkingslijn': de Houtsestraat in het noorden 
maakt onderdeel uit van het fijnmazige landschap van 
wegen en bebouwing dat het plangebied van oost naar 
noordwest doorkruist. De nieuwe verstedelijking zoekt 
aansluiting op deze 'verstedelijkingslijn'; 

• kleinere maat van het landschap: door de aanleg 
van het nieuwe bosgebied (tussen Tilburg en de Brand) 
in het oosten van het deelgebied, is het open gebied 
kleiner geworden. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk 
zelfstandig gelegen landschap met een kleinere 
schaal; 

• zuidelijk gedeelte van het landschap open houden: 
naast ruimte voor verstedelijking dient het open 
karakter van het landschap behouden te blijven. Door 
de verstedelijking in het noorden van het deelgebied 
te centreren blijft het landschap grenzend aan Tilburg 
open, waardoor het gebied beschikbaar blijft als 
stedelijk uitloop gebied. 



Afb. no 

Stap 2 : 

• nieuwe verstedelijking compact en een 
aaneengesloten geheel: omdat het deelgebied 
ruimtelijk zelfstandig gelegen is, wordt voorkomen 
dat de nieuwe verstedelijking aansluit op omliggende 
verstedelijkte gebieden. Hierdoor kan het nieuwe 
verstedelijkingselement een aaneengesloten geheel 
vormen zonder dat de binding met het omliggende 
landschap verlo ren gaati 

• nieuwe verstedelijking zoekt aansluiting op 
bestaande structuren in het landschap: naast 
aansluiting op de 'verstedelijkinglijn' in het noorden 
wordt er aansluiting gezocht op de waterlopen in het 
oosten en in het noordwesten en op de Kalverstraat 
in het westen . Deze structuren in het landschap 
bepalen de uiteindelijke vorm van het nieuwe 
verstede I ij ki ngse Ieme nti 

• een 'nieuw compact dorp': de ruimtelijke 
zelfstandige ligging van dit deelgebied maakt samen 
met de aantrekkelijke landschappelijke omgeving deze 
locatie geschikt voor de ontwikkeling van een 'nieuw 
dorp'. Voordeel van deze keuze is dat het 'nieuwe dorp' 
relatief veel woningen kan herbergen zonder dat de 
binding met het omliggende landschap verloren gaat. 
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Stap 3: 
• nieuwe begrenzing dorp in het zuiden: de aanleg 
van een nieuwe waterloop ten zuiden van het dorp 
voorkomt dat het dorp in de toekomst richting het 
zuiden zal uitbreiden. Tevens zorgt de aanleg van deze 
nieuwe waterloop ervoor dat ereen nieuwe ecologische 
verbinding wordt gelegd tussen de Noorderplas in het 
zuidwesten en de Brand in het noordoosten; 

• verankering in het landschap: bestaande 
landschappelijke structuren lopen door het dorp heen. 
Hierdoor ligt het dorp verankerd in het landschap; 

• hoofdstructuur op het landschap gericht: 
de hoofdstructuur is georiënteerd op het 
voorzieningencentrumvan hetdorp. Doordedecentrale 
ligging van deze ruimte in het zuidoosten van het dorp 
is een directe relatie met het aangrenzende landschap 
gelegd; 

• harde rand dorp - landschap in het zuidoosten: 
de waterloop in het zuidoosten van het dorp vormt 
een harde grens tussen het landschap en het dorp . 
Hierdoor ontstaat er een directe overgang tussen het 
dorp en het landschap . 



Ontwerp 
Het uiteindelijke ontwerp is aan de hand van de 
hiervoor toegelichte stappen uitgewerkt. Dit geeft 
het volgende resultaat: 



HET MASTERPLAN 

Masterplankaart 
Doordat de verschillende verstedelijkingsmilieus individueel uitgewerkt zijn, spelen ze ieder op een verschillende manier in op de 
lokale (landschappelijke) situatie. Naast deze autonome positie (wat een bewust nagestreefd doel is van het concept), maken de 
verstedelijkingsmilieus echter expliciet onderdeel uit van het totale ontwerp voor het plangebied. Door het samenvoegen van de 
uitwerkingen van de drie deelgebieden is de stap naar het uiteindelijke ontwerp dan ook gemaakt. 
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Haalbaarheid masterplan 
Met de in het masterplan toegepaste vorm van 
'lichte' stedenbouw ligt er een aantal problemen op 
de loer. Gekeken zal worden of deze problemen de 
haalbaarheid en de kwaliteit van het plan in gevaar 
brengen. De volgende potentiële dwarsliggers zijn te 
onde rscheiden : 

financiële haalbaarheid: naast de ontwikkeling 
van stedelijke elementen voorziet het masterplan 
ook in de ontwikkeling van landschappelijke 
elementen . Omdat de kosten hiervan opgebracht 
dienen te worden door de verstedelijking is 
onderzocht of dit betaalbaar is; 
verkeersproblematiek: omdat de 
verstedelijking verspreid ligt over een groter 
gebied is de afhankelijkheid van de auto 
groot. Daarnaast sluit de verstedelijking aan 
op bestaande structuren in het landschap, 
wat betekent dat bestaande wegen als 
ontsluitingsroutes gaan fungeren. Om deze 
reden is er dan ook onderzocht of de wegen deze 
extra verkeersdruk wel aankunnen; 
wildgroei: omdat de stedelijke elementen 
verspreid liggen in het landschap ligttoekomstige 
wildgroei op de loer. Gevolg van een vergaande 
ongecontroleerde verstedelijkingsgroei is dat 
de stedelijke en landelijke identiteiten zo in 
elkaar overlopen dat het gebied niet meer te 
herkennen is als landelijk gebied . Om deze reden 
is onderzocht of het masterplan voorziet in het 
voorkomen van deze problematiek. 
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financiële haalbaarheid 
Inleiding 
Naast nieuwe stedelijke gebieden, worden er in het 
masterplan ook nieuwe bosgebieden en nieuwe 
(natte) natuurgebieden ontwikkeld. Omdat de 
kosten hiervan opgebracht dienen te worden door 
de verstedelijking is onderzocht of dit financieel 
haalbaar is. 

Om de financiële haalbaarheid van het masterplan te 
onderzoeken is de driedeling tussen de deelgebieden 
aangehouden. Bekeken is wat de benodigde 
meerkosten per woning zijn om de gewenste 
landschappelijke ontwikkelingen te financieren. 

De uitbreiding van de sportvelden en het 
volkstuinencomplex in het zuidoosten zijn niet 
meegenomen in dezeberekening. Dit, omdatervanuit 
gegaan wordt dat ze zichzelf kunnen financieren en! 
of dat erexternefi nancieringsbronnen voor gevonden 
kunnen worden (bijvoorbeeld door de nieuwbouw 
rondom Berkel-Enschot). Hetzelfde geldt voor het 
3~ ha grote bosgebied in de zuidoosthoek van het 
plangebied . Dit, omdat dit gebied aangeplant wordt 
ter compensatie voor de 25 ha grote NS-werkplaats. 

Kostenberekening 
Voor de kostenberekening is uitgegaan van een 
grondprijs van 75.000 euro per ha. Deze prijs geldt 
voor niet te verstedelijken gebieden en is gebaseerd 
op de gemiddelde grondprijs in de regio. 
Voor de ontwikkelingskosten van bosgebieden is 
gerekend met een prijs van 7 .500 euro per ha en voor 
de ontwikkelingskosten van natte natuurgebieden is 
gerekend met een prijs van 22 .500 euro per ha. Deze 
prijzen zijn gebaseerd op vergelijkbare projecten. 
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Afb. l.l.6 - Schematische weergave oppervlaktes functies 

Kosten deelgebied Noord 
In het noordelijk deelgebeid is voorzien in de ontwikkeling van 18 ha natte natuur. De 
aanschafkosten van de landbouwgrond en de ontwikkelingskosten van natte natuur 
komen neer op 1 .755.000 euro. Wanneer dit omgerekend wordt naar de kosten per 
woning (615 woningen), dan komt dit neer op 3.000 euro per woning. 

Kosten deelgebied Midden 
In het middelste deelgebied is voorzien in zowel de ontwi kkeling van een 113 ha 
groot bosgebied als de ontwikkeling van 12 ha natte natuur. De aanschafkosten van 
de in totaal 125 ha landbouwgrond komt neer op 9 .375.000 euro. Wanneer hier de 
ontwikkelingskosten van zowel de natte natuur als de bosgebieden bij opgeteld 
worden dan komen de totale kosten neer op 10.492.500 euro. 
Wanneer we dit delen door de 1.530 woningen in het middelste deelgebied komt dit 
neer op 6.800 euro per woning. 

Kosten deelgebied Zuidoost 
In het zuidelijke deelgebied zijn de woningen zo geplaatst dat er smalle stroken 
landbouwgrond open blijven . Deze gronden zijn niet meer rendabel te exploiteren, 
waardoor deze opgekocht dienen te worden. De aanschafkosten van deze 17 ha 
landbouwgrond komt neer op 1 .275.000 euro, wanneer we dit delen door de 110 

woningen dan komt dit neer op 11.500 euro per woning. 

Financieel haalbaar 
Ondanks de grootschalige aankoop van landbouwgrond ten behoeve van de 
ontwikkeling van natuurgebieden valt te concluderen dat de kosten per woning niet 
onevenredig hoog zijn . Ook de hogere kosten in het zuidoostelijke deelgebied (11.500 

euro per woning) zijn niet onevenredig hoog wanneerwe het afzetten tegen de baten 
van een vrij uitzicht. 

Beheerskosten 
Naast verwervings- en ontwikkelingskosten, dient er ook rekening gehouden te 
worden met beheerskosten. Om deze kosten betaalbaar en beheersbaar te houden 
kan gedacht worden aan een constructie waarbij de natuurgebieden (gedeeltelijk) 
worden gedoneerd aan 'het Brabantse landschap'. In ruil hiervoor neemt deze 
stichting het beheer voor haar rekening, waardoor deze kosten buiten de exploitatie 
gehouden kunnen worden. 
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Verkeersproblematiek 
Omdat sommige wegen in het plangebied al gekenmerkt worden door een hoge verkeersintensiteit ligt, door de 
toename van het aantal woningen, overbelasting op de loer. Door een aantal ingrepen op strategisch gekozen 
locaties wordt niet alleen sluipverkeer geweerd, ook worden de omliggende dorpen ontzien. Resultaat is dat de 
verkeersdruk op de wegen in het plangebied niet groter wordt dan dat deze wegen aankunnen. De volgende 
veranderingen in het verkeerssysteem zijn aangebracht : 
• de hoofdontsluitingsroute van het plangebied loopt niet langer door Udenhout; door de aanleg van een 

nieuwe spoorwegonderdoorgang ten zuiden van dit dorp hoeft het verkeer niet langer door het centrum van 
Udenhout, maar sluit het direct aan op de ringweg rondom Berkel-Enschot; 

• de hoofdontsluitingsroute van het plangebied loopt niet langer door Loon op Zand; door de verplaatsing 
van de afslag van de snelweg Tilburg -Waalwijk zuidwaarts, hoeft het verkeer niet langer door de bebouwde 
kom van Loon op Zand; 
door de viaducten over de ringweg van Tilburg autovrij te maken is sluipverkeer in het plangebied 
onmogelijk; 
door de sanering van de spoorwegovergangen ten westen van Berkel -Enschot is voorkomen dat de smalle 
wegen ten westen van de spoorlijn overbelast raken . 

Legenda 

_ u Re~~ .... .... 

P 176 Afb . 117 - Verkeerssysteem 

Wildgroei 
Een groot gevaarvan de in het masterplan toegepaste 
'lichte stedenbouw' is wildgroei; ongeremde groei 
van de verstedelijkingselementen kan er toe leiden 
dat het gebied op den duur niet meer te herkennen is 
als landelijk gebied. 
Met deze problematiek is dan ook vanaf het begin 
van het ontwerpproces rekening gehouden. Niet 
alleen zijn er plaatselijke maatregelen getroffen die 
toekomstige wildgroei tegen gaan (zoals nieuwe 
bosgebieden, waterlopen en natte natuurgebieden), 
ook speelt het landschap op conceptueel niveau 
een dusdanig belangrijke rol dat ook in de toekomst 
het plangebied gevrijwaard blijft van grootschalige 
verstedelijking . 

Het plangebied in 2058 
Om getroffen maatregelen te testen is bekeken 
hoe het gebied er over 50 jaar uit zou kunnen zien . 
Hoewel deze blik op de toekomst een zeer speculatief 
karakter heeft, is het een goede manier om te testen 
of getroffen maatregelen helpen, en of het concept 
toekomstbestendig is. 

Een blik op hoe het plangebied er in het jaar 2058 uit 
zou kunnen zien geeft het volgende beeld: 
In de komende 50 jaar hebben zich grote 
veranderingen in het plangebied aangediend . Zo is 
het noordelijk woongebied uitgebreid richting het 
westen . Hierdoor is het oppervlak aan woongebied 
bijna verdubbeld. 
Ook het dorp is enigszins uitgebreid, waardoor de 
Kalverstraat in het westen deel uit is gaan maken 
van het dorp. Daarnaast heeft het dorp zich verder 
geprofileerd als 'paardendorp', waarbij de manege 
flink is uitgebreid . 
In het zuidoosten van het plangebied is het fijnmazige 
netwerk van wegen en bebouwing verder uitgebreid . 
Hierdoor is het landschap ten zuiden van Udenhout 
kleinschaliger geworden. 
Ten slotte is het gebied tussen de ringweg en de 



stadsrand van Tilburg-Noord volgebouwd. Hierdoor 
is de stadsrand richting het noorden opgeschoven, 
waardoor er een harde rand tussen de stad en het 
landschap is ontstaan. 

Naast stedelijke ontwikkelingen is het landschap zelf 
ook sterk getransformeerd . Zo heeft hetgrootschalige 
agrarische productielandschap ten zuiden van het 
dorp plaatsgemaakt voor een kleinschalig, meer 
besloten landschap. De boeren hebben zich dusdanig 
'verbreed' dat ze al hun inkomsten direct te danken 
hebben aan de nabijheid van Tilburg. 
Ook in het zuidoosten van het plangebied is het 
grootschalige productielandschap verdwenen. 
Hier heeft het plaatsgemaakt voor een golfbaan. 
Het aangrenzende woonmilieu ten noorden van de 
golfbaan is enigszins uitgebreid waarbij ingespeeld is 
op de aanwezigheid van de golfbaan. 

Toekomstbestendig 
Door middel van te speculeren op de ontwikkelingen 
die zich in de komende 50 jaarvoor kunnen doen, zien 
we dat het gebied niet vrij zal blijven van gewenste én 
ongewenste ontwikkelingen. Het plangebied is sterk 
veranderd, waarbij het landschap getransformeerd is 
tot een soort vrijetijdslandschap. 

Ondanks al deze veranderingen is het plangebied 
vrij gebleven van grootschalige verstedelijking . De 
verstedelijking die er bijgebouwd is, is kleinschalig en 
sluit aan op de 'verstedelijkingslijn' die het plangebied 
doorkruist. 
Resultaat is dan ook dat de in het concept 
nagestreefde wisselwerking tussen het stedelijke en 
het landelijke behouden is, zonder dat er vervlakking 
opgetreden is tussen stad en land . 

Afb. 118 - Plangebied in 2058 
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Werking masterplan op kleine schaal; 
uitwerking 'nieuw dorp' 
Hoewel het masterplan specifiek getoetst is op 
haalbaarheid en toekomstbestendigheid is het zaak 
om te kijken hoe de nagestreefde wisselwerking 
tussen stedelijke en landelijke identiteiten zich 
vertaald naar de kleinere schaal van de directe 
woonomgeving. 

Inrichtingsplan dorp 
Om dit nader te bekijken is een gedetailleerd 
inrichtingsplan gemaakt voor het 'nieuwe dorp'. Niet 
alleen wordt hierdoor meer duidelijkheid verkregen 
over hoe het concept zich kan vertalen naar de kleine 
schaal, ook wordt zichtbaar hoe op deze schaal de 
eerder gesignaleerde potentiële problemen omzeild 
kunnen worden. 
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Afb no - O ntwerp nieuw d orp 



Concept 

Afb. :121 - Concept nieuw dorp 
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Inleiding 
Het aan het inrichtingsplan ten grondslag gelegen concept zal nader worden toegelicht aan de 
hand van drie ontwerpuitgangspunten: 

Afb. U2, u3 - Omdat de hoofdstructuur gevormd wordt door de wegenstructuur zijn deze wegen 
beeldbepalend voor het gehele dorp. Om deze reden worden de wegen dan ook begeleid door bomen, 
waardoor ze een groen karakter hebben gekregen. Om dit karakter niet te verstoren, dient de auto zo min 
mogelijk het straatbeeld te domineren. Parkeren geschiedt dan ook zo min mogelijk langs deze wegen. 

Traditionele én strakke, moderne opbouw 
Het ontwerp wordt gedomineerd door de radiale wegenstructuur, 
met als middelpunt een brinkachtige ruimte waaromheen 
de voorzieningen gegroepeerd liggen. Deze lichtgebogen 
hoofdstructuur is hierdoor bepalend voor de opbouw van het 
ontwerp. 

Met deze traditionele opzet van het dorp wordt gebroken door de 
decentrale ligging van deze brink, aan de rand van het dorp. Gevolg 
is dat het dorp slechts aan één zijde concentrisch is opgebouwd 
en dat het aan de andere zijde frontaal grenst aan het omliggende 
landschap. 

• Verankering in het landschap 
Tegenover deze wegenstructuur, staat de groenstructuur die het 
dorp vanuit het zuiden binnendringt. Deze groenstructuur wordt 
gevormd door een drietal bomenlanen ten zuiden van het dorp. 
Door deze lanen door te trekken in het dorp, is het dorp stevig 
'verankerd' komen te liggen in het landschap. Deze groenstructuur 
doorkruist nagenoeg het gehele dorp van zuid naar oost. 

Identiteit van het dorp 
De relatie met het landschap is bepalend voor het karakter van het 
dorp. Door de deels traditionele en deels moderne opbouw van 
het dorp is de relatie met het landschap op verschillende manieren 
gelegd. Naast de 'penetratie' van de groenstructuren vanuit het 
zuiden zorgt de ligging van de brink aan de rand van het dorp voor 
een directe visuele relatie met het landschap. Gevolg van deze 
ligging is dat de gehele zuidoostkant van het dorp 'gericht' is op het 
landschap. 

Naast de wisselwerking die het dorp aangaat met het landschap 
ontleend het dorp haar identiteit aan de te ontwikkelen manege. 
Door de toevoeging van deze unieke voorziening aan het (beperkte) 
voorzieningenaanbod van het dorp onderscheidt het dorp zich van 
'standaard' uitbreidingslocaties, en worden er ook bezoekers van 
buitenaf naar het dorp aangetrokken. Deze specialisatie van het 
dorp tot 'paardendorp' wordt extra kracht bijgezet door het feit dat 
het dorp in het oosten grenst aan het Noorderbos, dat expliciet is 
ingericht als wandel- en ruitergebied . Bovendien ligt ten noorden 
van het dorp het voor ruiters zeer aantrekkelijke natuurgebied de 
'Loonse en Drunense duinen'. 
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Nadere toelichting inrichtingsplan 
Omdat het concept enkel een beeld geeft van 
de hoofdopzet van het dorp, worden de nadere 
ontwerpingrepen toegelicht aan de hand van drie 
verschillende deelgebieden, te weten: 

het centrum van het dorp; 
het zuiden van het dorp; 

• het noorden van het dorp. 

Centrum van het dorp 
Het centrum van het dorp wordt gevormd door de brink 
met de daaromheen gelegen voorzieningen. Naast 
de basisvoorzieningen, zoals een supermarkt en een 
brede school, maakt ook een manege onderdeel uit van 
het voorzieningenpakket van het dorp . Naast stallen 
en verschillende hallen biedt het manege gebouw ook 
plaats aan een ruiterwinkel en een horecagelegenheid. 
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de uniciteit van deze ruimte benadrukt door de relatie met het 
aangrenzende landschap. 
De rol die de brink vervult, enerzijds als dorpscentrum en 
anderzijds als verbindend element tussen het landschap en het 
dorp, is dan ook bepalend voor de inrichting van deze ruimte: 
• aan drie zijden wordt de brink begeleid door bebouwing, 

waardoor een besloten en overzichtelijke ruimte 
ontstaat; 

• de zuidoosthoek van de ruimte grenst direct aan het 
landschap. Om de relatie met het landschap te versterken 
is in deze hoek dan ook een 'vooruitgeschoven' element 
geplaatst, dat letterlijk toenadering zoekt met het 
landschap; 
het landschap ten zuidoosten van de brink wordt gebruikt 
als buitenruimte van de manege. Hierdoor wordt de ruimte 
ook daadwerkelijk gebruikt door het dorp, waardoor het 
landschap ook in de toekomst open blijft . 

Afb. 1.25 - Omdat de brink aan 
drie zijden begeleid wordt door 
bebouwing, wordt de open zijde aan 
de landschapskant benadrukt. Deze 
toenadering tot het landschap wordt 
versterkt door de vooruitgeschoven 
ligging van een soort 'vlonder'. Deze 
'vlonder' biedt ruimte voor het terras 
van de manege. 
De waterloop vormt een 'natuurlijke' 
grens tussen het dorp en het 
landschap. Voor de inrichting van 
de paardenweide is hiervan gebruik 
gemaakt; enerzijds doet het water 
dienst als dri nkwatervoor de paarden, 
anderzijds fungeert het water als 
natuurlijke barrière, waardoor er 
geen hekken nodig zijn. Om de 
paardenweide toch toegankelijk te 
maken voor wandelaars is het gebied 
door middel van 'stepping stones' 
bereikbaar. 

manege 

Weidegang 
manege 

Afb. 1.24 
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Zuiden van het dorp 
Het zuidelijke gedeelte wordt gedomineerd door de groene 'dooradering' vanuit 
het zuiden van het dorp. Om deze gewenste groene 'dooradering' te faciliteren is 
de weg opgesplitst in twee eenrichtingswegen. De brede middenberm die dit tot 
gevolg heeft is ingericht als een wadi die aan beiden zijden wordt begeleid door 
een bomenrij . 

Afb. 127 - De middenberm is van voldoende breedte om een naast een dubbele bomenrij 
ook een wadi te herbergen 

Om zoveel mogelijk woningen mee te laten profiteren van deze landschappelijke 
elementen zijn de woonstraten loodrecht op deze groene structuur geplaatst. 
Omdat de wadi-structuur doorgetrokken is in deze straatjes, is een Informeel dorps 
woonmilieu ontstaan. 

Afb. 128 - De groenstructuur is doorgetrokken in de woonstraten . Dit groene karakter wordt 
gewaarborgd doordat parkeren aan de achterzijde van de woningen plaatsvindt. 
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Afb. 130 - Ontwerp van het zuiden van het dorp 

• • • • • • • • -
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Noorden van het dorp 
Ook in het noordelijk deel is de hoofdstructuur bepalend voor de opbouw van het 
dorp. Omdat deze wegen allen gericht zijn op één centraal punt, domineren ze de 
inrichting van de gebieden direct rondom dit punt. 
Naarmate de afstand tot het centrum groter wordt, wordt ook de inrichting minder 
afhankelijk van deze wegenstructuur. Hier is het dorp dan ook ruimer opgezet, 
waarbij er meer plaats is voor zowel parkeren als voor openbaar groen . 

Naast de interne structuur van het dorp vormt de van oost naar west lopende 
gebiedsontsluitingsweg een bepalend element in de opbouw van het dorp . 
Om het dorp op een logische manier te begrenzen, en om aan te haken op de 
'verstedelijkingslijn', loopt de bebouwing door aan de andere zijde van deze weg. 
Om de eenheid van het dorp te bewaken is de interne structuur van het dorp 
doorgetrokken naar dit noordelijke gedeelte van het dorp. 

Afb. ~3~ - Het dwarsprofiel van de gebiedsontsluitingsweg is smal gehouden. Het resultaat 
hiervan is tweeledig; enerzijds ervaart de weggebruiker dat hij of zij in de bebouwde kom 
rijdt (en dus de snelheid matigt) en anderzijds wordt de barrièrevo rming beperkt (wat ten 
goede komt aan de ruimtelijke eenheid van het dorp) 
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