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Nieuwe allianties voor een leesbaar landschap



"If men define situations as real, 
they are real in their consequences."

 W. I. Thomas and D. S. Thomas
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METROPOLITAN RURALITY 
ABSTRACT

New alliances for a legible landscape

The region Southeast of Brabant, marketed as 
Brainport, is profiling itself as a worldclass hightech 
innovation hub. One of the policy keypoints to maintain 
and expand this position, is the quality of life that the 
region has to offer to its (future) employees. The only 
truly unique quality of the region, besides perhaps 
the industrial heritage, is the strong intertwining 
with the countryside. However, the qualities of the 
countryside are not yet fully exploited. Spatial planning 
policies have a strong tradition in separating city and 
countryside, as such the current building activities are 
very traditional as well. Extensions rather take place 
in the form of village-like neighborhoods than, for 
example, the transformation of derelict farms. 
The countryside itself is in transition from an industrial 
landscape optimised for production, to the post-
agricultural landscape. This means that it will function 
more and more as an urban extension and gives less 
room to traditional agricultural activities. Although the 
development of nature becomes more prominent, the 
public bodies as traditional funders will step back as 
result from the economic recession. The countryside 
has in multiple ways a lack of economic drivers. 

Three issues are combined into solutions: shaping the 
high ambitions of Brainport, the need for new economic 
drivers in the countryside and development of a clear 
liveable landscape.  

A zoningplan is developed, inspired on the underlying 
landscape geomorfology and hydrology. The use of 
different development passports will ultimately lead to 
a re-establishment of the different landscape typologies 

that once made a clear structure in the area. In stead 
of treating the whole countryside as an area where 
construction is virtually prohibited, the allowing of 
certain developments will enhance the characteristics 
en thereby the identity of landscapes.
Next, a set of arrangments is developed: new 
economical concepts that have a strong bond with 
the landscape,  combine new functions, and help to 
improve local challenges. Interventions in infrastructure 
create the conditions for the concepts to work. 

In this project no masterplan is developed, but rather 
a system that creates conditions, sets frameworks and 
draws oppertunities. It shows how those new economic 
combinations and oppertunities could enhance the 
quality of the landscape. Sustainable development is 
in this case the combination of regional demand, local 
challenges and strengthening the landscape identity. 



Lege silo als onderdeel van een leegstaand bedrijjf, Opwetten.
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KENNISWERKERS ZIJN NET MENSEN

1. INLEIDING

ATELIER PROEFTUIN BRAINPORT
Dit afstudeerproject is onderdeel van het atelier ‘proeftuin 
Brainport’  waarin de ruimtelijke aspecten van een 
hightechregio onderzocht worden. 
Brainport is het netwerk- en marketingapparaat van 
de hightech sector in Zuidoost Brabant. Het zet zich in 
voor een veelheid aan doelen zoals het bevorderen van 
samenwerking, stimuleren van investeringen in R&D 
maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven en werknemers. Het is hiermee in beginsel 
dus een economisch netwerk dat zich richt op een 
specifiek hoogwaardig marktaandeel. Brainport profileert 
zich het liefst met glimmende hightech architectuur en 
gestroomlijnd straatmeubilair. De gelieerde vennootschap 
Brainport Development zorgt er onder andere voor dat 
dergelijke projecten van de grond komen. Dit project richt 
zich juist niet op de harde en spectaculaire economische 
projecten, maar op een van de basisvoorwaarden voor 
een vitale kennisintensieve regio. 

BRAINPORT EN HET LANDELIJK GEBIED
Dit project rich zich vooral op de vraag hoe het landelijk 
gebied een bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijk 
woon- en werkklimaat in de regio. Anders dan andere 
agglomeraties in Nederland heeft Zuidoost Brabant 
weinig grote steden; het is een netwerk van verstedelijkte 
dorpen. Hierdoor is het landelijk gebied nooit ver weg en 
nauw verbonden met de stedelijke invloedssfeer. 
Het gaat er vervolgens niet alleen om hoe Brainport van 
het platteland kan profiteren, maar ook andersom. Want 
projecten en oplossingen zijn pas een vorm van duurzame 
doorontwikkeling als ze meerdere problemen en agenda’s 
kunnen behandelen.

HET LANDELIJK GEBIED EN BRAINPORT
De transitie in de regio van industriële economie naar 
de ‘nieuwe economie’ (kennis en creativiteit) speelt niet 
alleen in de stad. Op veel plekken ondervindt opschaling 
van landbouw weerstand en vertrekken boeren naar 
andere regio’s of landen. Het landelijk gebied krijgt 
vervolgens op veel plekken een meer stedelijk invulling, 
zoals natuurontwikkeling of recreatie. Dit wordt het post-
agrarisch landschap genoemd. 
Veel uitbreiding en ontwikkelingen kennen een 
traditionele manier van bouwen: een standaardrecept 
van dorpsachtige uitbreidingswijken aan de dorps- en 
stadsranden. Dit komt voort uit de traditionele stad/land 
verhoudingen die in het beleid van ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd: in het buitengebied kan in principe niet 
gebouwd worden. De uitbreidingswijkjes nemen echter 
steeds meer landschap in zonder dat er landschappelijke 
kwaliteit voor terugkomt: ze consumeren het landschap. 

DE OPGAVE
In het kort komt de opgave neer op een drieledige vraag: 
zowel het waarmaken van de ambities van Brainport, 
het vinden van nieuwe economische dragers voor het 
platteland en projecten die de landschappelijke kwaliteit 
kunnen versterken. 

In veel studies wordt gewerkt met de aanname dat 
kenniswerkers van een groene woon- en werkomgeving 
houden. Omdat Brainport zich profileert als hightechregio 
waar veel ‘kenniswerkers’ wonen onstaan vaak 
snel concepten als ‘een geniaal landschap’ of ‘ 
kennislandschap’: plannen voor een gethematiseerd 
platteland. Het is in dit project dan ook niet de bedoeling 
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om daar in mee te gaan. Niet alleen omdat ‘de 
kenniswerker’ een moeilijk te definiëren groep is en dat 
een voorkeur voor groene woonmileus slecht te bewijzen 
is, ook omdat een rijk en volwassen post-agrarisch 
landschap op zich al een unieke eigenschap van regio 
Brainport kan zijn.  

Mainports, greenports en 

Brainport. Bron: CBS, LISA, 

Min.I&M.

De regio Zuidoost Brabant 

(Brainport Eindhoven) in het 

totaalconcept voor Zuidoost 

Nederland.

Bron: eigen materiaal.

De koning spreekt in Istanbul. 

Bron: NRC Handelsblad.

Bronnen

1. Ruimtelijk Programma 

Brainport, 2009 en memo 

agenda Brainport 2020, 2011.



Zelfpluk tuin met blauwe bessen, Opwetten.
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2. OPGAVE EN ONDERZOEK

HET VERKNOPEN VAN VRAAGSTUKKEN

In de hoofdstuk wordt nader ingegaan op de precieze trends in de 
regio en wat de ruimtelijke en kwalitatieve opgaven zijn. Uitdaging is 
om de verschillende transities bij elkaar te brengen: de economische 
transitie van industriele economie naar kenniseconomie, de functionele 
overgang naar het post-agrarisch landschap en de transitie in het 
denken over het inrichten van het platteland.



BRAINPORT EN HET PLATTELAND
Met de opkomst van regionaal denken en plannen, 
getuige de overgang van Brabantstad naar Brabant regio, 
wordt niet langer slechts de stad als focuspunt genomen. 
Het netwerk, systeem of mozaïklandschap omvat naast 
de steden ook de kleinere kernen en uiteraard de ruimte 
daartussen. Het landelijk gebied wordt dus een volwaardig 
onderdeel in het regionaal systeem. 
Het belang van het landelijk gebied voor Brainport wordt 
onderstreept door de studies die al zijn uitgevoerd en 
visies die zijn geschreven. De regionale woonvisie 
stelt dat ‘de samenhang van stedelijke en landelijke 
gebieden dé basiskwaliteit vormt van Zuidoost-Brabant.’7 

Wat dit vervolgens betekent voor het landelijke gebied 
wordt niet geduid. De ontwerpende studie ‘Het geniale 
landschap’, probeert dit wel en zoekt naar landelijke 
aanknopingspunten om de kenniseconomie te laten 
landen in het landschap. Het concept Eindhoven SUPER-
village is hier een uitgewerkte studie van. Hier wordt met 
een 50% regeling geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen 
landschap te laten produceren: 50% van het aangekochte 
oppervlak wordt als bos ontwikkeld.
De studies beantwoorden vooral aan de vraag wat het 
landelijk gebied kan betekenen voor Brainport. Een 
logische vraag met een zeker optimisme uit de pre-
recessie tijd. Het is nu tijd om de vraag om te draaien 
en te onderzoeken wat Brainport voor het landelijke 
gebied kan betekenen. Als we immers spreken van de 
zoektocht naar een duurzame doorontwikkeling in plaats 
van oneindige groei, is het relevant om projecten zoveel 
mogelijk agenda’s te laten bedienen. 
Veel van de voorgenoemde studies gaan niet verder dan 
collages of referentiebeelden. Ook in ontwerpende zin kan 

er dus een verdiepende slag worden gemaakt. 

DE VRAAG: QUALITY OF LIFE
Waarom is dat landelijk gebied nu relevant voor 
Brainport? Het antwoord ligt deels in de ruimtelijke vorm: 
de polycentrisch opbouw van de regio betekent dat 
er van nature al een sterke verweving is met het rijke 
cultuurhistorisch landschap. In potentie is het platteland 
een van de belangrijkste unieke kwaliteiten van de regio.
Brainport streeft om een toptechnologische regio te 
zijn die zich op wereldschaal kan meten met andere 
technologieclusters. 1 Om hier uitvoering aan te geven 
wordt er vormgegeven aan een ruimtelijk programma. 
Dit is opgebouwd rond een viertal typen maatregelen: 
opbouwen van een sterk imago, een hoge quality of 
life, adequate bedrijfslocaties en hoge bereikbaarheid. 5 
Een van de kernaspecten, de quality of life, is nodig om 
voldoende gekwalificeerd personeel te behouden én aan 
te trekken. Het gevaar bestaat immers dat Nederland niet 
genoeg geschikt personeel produceert: volgens recente 
voorspellingen ligt tot 2016 de instroom lager dan de 
uitstroom, wat betekent dat duizenden banen niet vervuld 
kunnen worden door Nederlands personeel. 1

Of het nu om autochtone of allochtone werknemers gaat, 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat is essentieel. Het 
gaat dus om de quality of life die je kunt aanbieden: wat 
zijn de unieke kwaliteiten van Brainport? De quality of 
life is van veel aspecten afhankelijk, zoals de nabijheid 
van stedelijke voorzieningen, natuur, prijs/kwaliteit van 
de woning en het voorzieningenniveau. Daarnaast is ook 
de quality of place belangrijk: de beleving van de directe 
leefomgeving.  
Brainport Development zet dan ook in op ‘aansprekende 
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woon- en werkomgevingen’ die ‘uitbundig en excellent’ 
zijn en van ‘internationale allure’. 
Hoewel de kwaliteiten van het Brabantse landelijk 
gebied vaak geroemd worden speelt het in het ruimtelijk 
programma van Brainport nauwelijks een rol. Zelfs het 
IBA@Brainport programma, oorspronkelijk een Duits 
meerjarig programma waar voornamelijk maatschappelijk 
vlak met vernieuwende woningbouw wordt en 
gebiedsstrategieën wordt gewerkt, zet voornamelijk in 
op infrastructuur. De vraag hoe het landelijk gebied als 
unieke eigenschap van Brainport kan functioneren komt 
naar mijn idee onvoldoende in beleid aan bod. 

HET AANBOD: TRANSFORMEREND PLATTELAND
De transitie van industriele economie naar ‘nieuwe 
economie’ speelt niet alleen in de stad. De overgang 
van het platteland dat hier bij hoort is die van 
productielandschap naar consumptielandschap. Om 
een boerenbedrijf rendabel te houden moet er vaak 
gekozen worden voor opschaling. Niet iedereen 
heeft daar de middelen of de ruimte voor. Sommigen 
moeten noodgedwongen verhuizen naar een plek 
waar nog voldoende ruimte is. Anderen hebben geen 
opvolger en beëindigen het bedrijf. Vervolgens gaan 
de gronden (al dan niet in huur) naar andere boeren of 
naar natuurontwikkelingsorganisaties en overheid. De 
bebouwing blijft leeg staan, of wordt caravanstalling. Ook 
wordt de claim van stadsbewoners op het landelijk gebied 
langzaam groter waardoor natuurontwikkeling ook een 
steeds prominentere rol krijgt. 
De traditionele economische hoeder van het platteland, 
de boer, treed dus naar de achtergrond en wordt 
voor een deel vervangen door natuurontwikkelende 

overheidsorganisaties.  
VERANDERENDE VOORUITZICHTEN
De natuurlijkontwikkeling ondervindt echter ook 
moeilijkheden. Het voortvarende tempo waarmee provincie 
Noord Brabant grond opkocht van boerenbedrijven om 
de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren is gestokt. 
Organisaties als staatsbosbeheer verkopen op dit moment 
natuurgebieden, in plaats ze aan te kopen en natuur te 
ontwikkelen. 
Daarnaast heeft het landelijk gebied een andere 
transformatie ondergaan: de bouw van uitbreidingswijken 
rond elke kern. Deze wijkjes profiteren wel van de 
mooie setting maar dragen daar niet aan bij: het zijn 
landschapsconsumerende bouwprojecten. 
Het ontwikkelperspectief en demografische ontwikkeling is 
onzeker, grootschalige woningbouwprojecten voortkomend 
uit de BOR opgave3 worden voorlopig nog in de ijskast 
gezet. 
Al met al wordt het dus tijd dat het consumptielandschap 
ook daadwerkelijk door de consument betaald 
gaat worden. Daarnaast speelt de uitdaging hoe 
nieuwe ontwikkelingen niet alleen profiteren van 
het landschap (landschapconsumerend)  maar ook 
bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit daarvan 
(landschapsproducerend). Duurzame doorontwikkeling 
betekent dus ook vooral de inzet op kwaliteit in plaats 
kwantiteit. 

DE OPGAVE
Samenvattend uit het voorgaande kan gesteld worden dat 
de volgende opgaven zich aandienen:
1) Zoektocht naar nieuwe economische motieven 
voor het landelijk gebied, welke ook nog eens 

Regio Brainport in Nederland

Eindhoven SUPERvillage. 

Bron: Eindhoven SUPERvillage

plan de campagne, 2005

Boerenbedrijven in 2000 en 

2010 (geel). De zwarte stippen 

geven bedrijven aan die tussen 

2000 en 2010 verdwenen zijn.

Bron: ministerie LNV, eigen 

bewerking.

Vrijgekomen agrarische 

bedrijven tussen 1998 en 2008. 

Zuidoost Brabant 

Bron: LEI Den Haag. 



landschapsproducerend zijn.
2) Zoektocht naar de inzet van het landelijk gebied als 
unieke kwaliteit van Brainport. Hierbij is vooral van belang 
dat het niet slechts gaat om nieuwe hightech woon/
werkomgevingen in het landelijk gebied (het zogenaamde 
Geniale landschap), maar juist om de programmering van 
het landelijk gebied in wisselwerking met de stad tot een 
volwassen consumptielandschap.
3. Oplossingen die zowel lokale agenda’s als die van 
brainport bedienen. 
4. Onzekere ontwikkelperspectief en demografische 
ontwikkeling vragen vooral om een slag in kwaliteit in 
plaats kwantiteit.
5. Het standaardrecept van de dorps-achtige, 
landschapsconsumerende uitbreidingen is op zijn einde. 
Wil Brainport werkelijk een kwaliteitsimpuls geven aan 
het woon- en werkklimaat dan voldoet het denken in de 
standaardoplossingen niet meer.

HYPOTHESE
Het bovenstaand schema geeft de huidige situatie aan: 
de afname van boerenbedrijven, de toepassing van de 
standaard strategie bij ruimtevraag met uitbreidingswijken 
en bedrijventerreinen en een stokkende realisatie van 
aaneengesloten natuurgebied. De hypothese is dan ook 
dat de standaard strategie van uitbreidingswijken verlaten 
moet worden en dat het mogelijk is het landelijk gebied 
te verrijken met functies die zowel lokaal als regionaal 
meerwaarde hebben. 

ONDERZOEKSVRAGEN

Hoe kunnen nieuwe functies zodanig in het 
transformerende platteland worden ingezet zodat 
ze bijdragen aan de ambities van Brainport, de 
landschappelijke kwaliteit versterken én inspelen op lokale 
opgaven?

Dit is uiteen te zetten in drie deelvragen.
1) Wat is de landschappelijke kwaliteit en 
ontwikkelingslogica?
2) Wat zijn kansrijke nieuwe economieën en markten?
3) Wat zijn lokale aanknopingspunten?

PRODUCT
De opzet is om een kansrijk gebied te kiezen waar 
de voorgenoemde processen zich afspelen en daar 
de hypothese op toe te passen. Gezien de onzekere 
ecnomische situatie ligt het voor de hand om geen 
blauwdruk of masterplan te maken, maar een 
ontwikkellogica. Enkele deeluitwerkingen dienen om te 
laten zien hoe de ambities waar kunnen worden gemaakt. 

Schematische hypothese: van 

uitbreidingswijken en stoppende 

boerenbedrijven naar 

inbreidingslocaties en verrijking 

van het platteland.

BRONNEN

1. ‘Brainport 2020, top 

economy, smart society’ 

Brainport development NV, 

2011

3. Bestuurlijk Overleg 

Randgemeenten Eindhoven. 

Randgemeenten nemen een 

deel van de woningbouw- en 

bedrijventerreinopgave van 

Eindhoven over voor de 

periode na 2010.

5. Ruimtelijk Programma 

Brainport, Regio Eindhoven. 

SRE, Urbact, KOW. 2009.

6. Het Geniale landschap, 

Ruimtelijke scenario’s voor 

Brainport, SRE, 2007.

7. Woonvisie Regio Eindhoven, 

Ron Hensen, SRE, 28 juni 

2012.
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DRIE VRAGEN, DRIE WERKWIJZEN

Vanuit een regionaal perspectief heb ik een locatie 
gekozen die veel potentie heeft om verrijkt te worden met 
nieuwe elementen. Hier wordt de hypothese getest. 
De drie deelvragen vormen de opzet voor de analyse: een 
landschappelijke analyse, een economische verkenning en 
een lokale analyse. 

SPACE OF PLACE: DNA VAN HET LANDSCHAP
Doel is om er achter te komen hoe het landschap 
samenhangt met occupatie. Werkwijze is traditioneel: 
het zichtbaar maken van de vele lagen in het gebied: 
Water systeem, geomorfologie, historische gelaagdheid, 
functiespreiding, historische benchmarks.

SPACE OF FLOWS: ECONOMIEËN
Het vinden van nieuwe ecnomische functies, en vooral 
crossovers tussen de traditionele en nieuwe economieën 
is het doel van dit hoofstuk. Werkwijze is volgens de 
‘actor-netwerk stedebouw’: kansrijke combinaties van 
functies koppelen aan kansrijke plekken in het gebied. 
Producten zijn dan:
- Inventarisatie van waardeketens in het gebied.
- Mogelijke crossovers met stedelijke functies en nieuwe 
functies: een longlist.
- Kansenkaarten voor verschillende sectoren.

SPACE OF PEOPLE: LOKALE OPGAVEN
Blootleggen van de dynamiek in het plangebied. Zowel 
grootschalige top-down opgaven als luisteren naar 
bewoners en ondernemers. 
- Dynamiekkaarten van grote opgaven.
- Interviews met bewoners en ondernemers.

- Autonome trends in het gebied.

WERKWIJZE EN METHODIEK
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METROPOLITAAN PLATTELANDSCHAP

3. DE LOCATIE

Hoewel deze studie over de transitie van het landelijk 
gebied gaat is het onmogelijk om de stad buiten 
beschouwing te laten. Landelijke gebieden in de nabijheid 
van steden, in dit geval Zuidoost Brabant, zijn tot een 
onderdeel van de metropool verworden. Maar het 
vaak aangehaalde consumptielandschap is niet overal 
hetzelfde. In dit hoofdstuk wordt de differentiatie geduid, 
een locatie gekozen en geef ik mijn visie op inrichting en 
beleid.

VISIES
Hoewel we nu spreken van de overgang van een 
agrarisch landschap naar een post-agrarisch landschap, 
ook wel het consumptielandschap genoemd, betekent 
dit niet dat het consumptielandschap iets nieuws is. De 
stedeling consumeert het platteland immers al sinds begin 
der tijden: de romeinse villa’s in Toscane5 en de opkomst 
van buitenplaatsen in de gouden eeuw zijn hier sprekende 
voorbeelden van. Het consumeren van het platteland als 
beleving is dus iets van alle tijden. Echter dat deze functie 
gaat prevaleren boven de productiefunctie en in feite dus 
de stadse, romantische, visie leidend gaat worden voor de 
inrichting van het buitengebied, is nieuw. 
Joks Jansen zet uiteen dat er in de loop der tijd 
verschillende visies op landschap prevaleren.2 Enerzijds 
is er een agrarisch,  utilitaire visie waar optimalisatie van 
landbouw en het belang van boer en kleine kernen voorop 
staat en anderzijds een arcadisch-romantische visie waar 
beleving en verheerlijking van het kleinschalige platteland 
voorop stond. De utilitaire visie is die van de boer, de 
romantische van de stedeling. Lange tijd gingen deze 
samen op: de activiteiten van de boer droegen bij aan het 
landschap waar de stedeling zo van hield. Echter vanaf de 

industrialisatie van de landbouw zijn deze visies uit elkaar 
komen te liggen. De uitvinding van de kunstmest en de 
ruilverkaveling leidden tot de opschaling van de landbouw: 
vanuit de utilitaire visie van de boerengemeenschap de 
enige goede optie. Het verdwijnen van de kleinschaligheid 
en de opkomst van grote stallen waren echter een 
doorn in het oog van de romantische voorstelling die 
de stedeling koesterde. Vanaf de opkomst van de 
industrialisatie zijn deze visies uit elkaar gegroeid en 
tegenover elkaar komen te staan. Strijdend om gewicht 
aan de politieke tafel hebben beide visies wisselend voor 
ingrepen in het landelijk gebied gezorgd. 3  

RECONSTRUCTIE?
Nu de landbouw op veel plekken minder prominent wordt 
en recreatie juist een groter beslag maakt op de ruimte, 
verbaast het ook niet dat de stedelijke, romantische visie 
de standaard werkwijze is die bij het consumptielandschap 
hoort.  Getuige de beleidsplannen voor het gebied 
tussen Eindhoven en Helmond wordt ingezet op de 
reconstructie van het cultuurhistorisch landschap van rond 
1900 .4 Echter, met mij zijn velen die grote vraagtekens 
plaatsen bij reconstructie. Het is de vraag of dit beleid als 
structurele drager te verantwoorden is. 
Ten eerste is niet alleen het landschap verdwenen, ook 
de economische motieven die er aan ten grondslag 
lagen zijn er niet meer waardoor het landschap een 
museaal karakter krijgt. Hoewel een stimulans voor 
gebiedsidentiteit, neo-landschap verwijst naar een 
vorm van landbouw die niet meer gebruikt wordt. De 
historiserende cultuurlandschappen zijn dus vanuit 
een hedendaagse blik bezien evenmin gebiedseigen 
als de moderne landbouw. Het aanleggen van dit 
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landschap zal betaald moeten worden door de overheid 
en natuurorganisaties. Het beeld zal niet meer worden 
zoals het was: de torens van Woensel, grote stallen, 
infrastructuur en elektriciteitsmasten zijn ondertussen 
een vast onderdeel geworden van het landschapsbeeld. 
Reeds in 2007 geven ook de auteurs van de studie ‘Het 
geniale landschap’ al aan dat een idyllische reconstructie 
geen recht doet aan de dynamiek van Zuidoost Brabant.6  
Dynamiek betekent wat mij betreft niet slechts de 
profilering van hightech. Ook het platteland zelf is al 
meer verbonden met de stad dan het op eerste gezicht 
doet vermoeden. Dit is duidelijk naar voren gekomen 
tijdens een tiental oriënterende interviews die ik heb 
afgenomen bij ondernemers en bewoners. Vrijwel 
iedereen werkt in Eindhoven of Helmond, met uitzondering 
van de boerenbedrijven en hoveniers. De duurzame 
varkenshouder blijkt een bedrijf te hebben met nog 15 
locaties over heel Europa. Het aantal bed & breakfast’s 
neemt snel toe en profiteert van evenementen in de stad. 

BELEID
Als in 1949 het Welvaartsplan wordt geïntroduceerd 
krijgt het polynucleaire karakter van Brabant een officiële 
status. Met het plan wordt het vaak aangehaalde kenmerk 
van Brabant, het dichte netwerk van verstedelijkte 
dorpen, gestimuleerd. Gevreesd werd voor de gevolgen 
van grootschalige industrialisatie waardoor men een 
gedecentraliseerd model voorstelde. Door het werk naar 
de mensen te brengen, in plaats andersom, zou men in 
principe niet verder dan zes kilometer hoeven te reizen 
naar het werk. 1

Dat dit model van ultieme gelijkwaardigheid geen stand 
heeft kunnen houden wordt duidelijk als we naar de 

hedendaagse situatie kijken. Met het completeren van 
‘de ruit’ krijgt het metropolitaan gebied Eindhoven-
Helmond een vrij definitieve status. Het financiële en 
bestuurlijke zwaartepunt kwam, en komt, steeds meer 
in dit kleine gebied te liggen. Dit betekent dat de regio 
het model van een gelijkwaardig, fijnmazig en goed 
ontsloten netwerk van dorpen heeft verlaten voor een 
scenario waar wordt ingezet op een netwerk met een 
metropolitaan zwaartepunt. Het landelijk gebied dat als 
homogeen productielandschap tussen de verstedelijkte 
kernen diende, krijgt hiërarchie toegediend zodat 
landschapsparken, natuurgebieden en perifere gebieden 
kunnen ontstaan.
Het beleid is echter in essentie weinig veranderd: nog 
steeds zijn rode en groene contouren leidend voor de 
ruimtelijke ordening. In de praktijk betekent dit dat in 
het buitengebied weinig gebouwd mag worden en als 
er binnen de rode contouren te weinig ruimte is dan 
worden ze een stukje opgeschoven. Niet alleen doet 
dit traditionele systeem onvoldoende recht aan de 
voorgenoemde differentiaties in de regio, op kleinere 
schaal houdt het ook geen rekening met de verschillende 
typen landschap en ondergrond. 

SELECTIE
In deze kaartenreeks is te zien waar welke differentiaties 
zich aftekenen in het landelijk gebied van Brainport, 
met Eindhoven als vertrekpunt. De selectiemethode is 
geïnspireerd op de manier van werken in de studie naar 
het landstedelijke wonen van het Ruimtelijk Planbureau. 
Door het over elkaar leggen van kaartlagen ontstaan 
thematische gebieden, waar steeds andere aspecten 
dominant zijn. De kaartlagen zijn in het schema hierboven 
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te zien.

Hoewel uit deze studie veel meer te halen is, gaat het 
hier primair om het vinden van de gebieden die zich het 
best lenen als stedelijk uitloopgebied. 
Grof kunnen de volgende verschillende typen 
landschappen onderscheiden worden:
-Natuurlijk perifeer: natuurgebieden op afgelegen locaties.
-Natuurlijk bereikbaar: natuurgebieden nabij de stad,
-Grootschalig multifunctioneel: verschillende 
boerenbedrijven in een rationeel landschap.
-Grootschalig rationeel veehouderijlandschap: relatief veel 
grote veehouderijen in een grootschalig landschap.
-Rijk cultureel: geen dominante economie maar rijk aan 
erfgoed. 
-Kleinschalig wonen en veehouderij: een kleinschalig 
landschap met relatief veel veehouderij.
-Kleinschalig multifunctioneel: zowel wonen als 
verschillende boerenbedrijven in een kleinschalig 
landschap.
-Metropolitaan
-Metropolitaan stadsrandenlandschap: gedomineerd door 
infrastructuur en industrie.

Het Metropolitaan landschap is hierbij het ultieme 
consumptielandschap. Het ligt binnen de stedelijke 
invloedssfeer, landbouw is minder dominant terwijl 
natuur aan belang toeneemt. We zien stadsrandfuncties 
als autosloperijen en caravanstallingen. Het is goed 
bereikbaar vanuit de stad en er is daarom meer draagvlak 
voor de verbredende activiteiten van de boer. Rijk aan 
cultuurhistorie, er wordt veel gewoond. Het dient als 
direct uitloopgebied van de stad; niet voor niets is de 

romantische, stedelijke visie in het huidige beleid leidend 
voor de inrichting van het landschap.4 Deze categorie 
vormt een (letterlijk en figuurlijk) vruchtbare bodem waar 
nieuwe economieën kunnen landen.

STUDIELOCATIE
De groene wig tussen Eindhoven en Nuenen is essentieel 
voor het uitbuiten van de eerdergenoemde kwaliteit van 
Brainport: de verwevenheid met het landelijk gebied. Toch 
staan ook hier de standaard, dorpsachtige uitbreidingen 
gepland. De sterke inkapseling van dit landelijk gebied 
maakt het kwetsbaar voor verstedelijking, niet alleen 
in ruimtelijke zin (uitbreidingswijken, infrastructuur) 
maar ook in programmatische zin (stadsrandfuncties 
zoals caravanstallingen en autosloperijen).  Van alle 
‘metropolitane zones’ is dit gebied het meest gebaat bij 
een nieuwe visie. 
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OV netwerk
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Netwerk dagelijkse voorzieningen
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Natuur
Obstakels
Geluid

Kaartenbundel A1 - A8 .
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OV netwerk
Autonetwerk
Netwerk dagelijkse voorzieningen
Netwerk stedelijke voorzieningen
verbrede landbouw
Cultuurhistorie
Natuur
Obstakels
Geluid

De verschillende karakteriseringen van het platteland met de studielocatie aangegeven.

Verbredende activiteiten boeren Bereikbaarheid Cultuurhistorie
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SPACE OF PLACE: LOGICA VAN HET LANDSCHAP
4. ANALYSE



1800

1830 1900

1850: Start bebossing van heide

1863: oprichting waterschap de Dommel

         Kanalisatie en watermanagement

1866: Aanleg spoorlijn
1880: Toepassing kunstmest 

        Grootschalige ontginning heide

Het traditionele kleinschalige agrarische cultuurlandschap. 

Een systeem van bolakkers, beekdalen en heide.

- Boerderij in Eindhoven (online archief RHC Eindhoven)

Kaartenbundel B1 - B4 .
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1880: Toepassing kunstmest 

        Grootschalige ontginning heide

2010

1953 2010

1960: start met grote ruilverkavelingen

1959: aanleg snelweg A270

2004: reconstructie zandgronden

1900:  Varkenshouderij wordt steeds belangrijker

1920: verharding van wegen
1923: Aanleg Zuid-Willemsvaart

1924: 1e wet op ruilverkaveling

Het industriële agrarische landschap. Gericht op 

optimalisatie, rationalisatie en schaalvergroting.

- Stoomploeg in Uden (online archief Brabants Historisch 

Informatie Centrum)

Het consumptielandschap; landbouw maakt plaats voor 

natuurontwikkeling en recreatie

Boerderijwinkel Nuenen (eigen foto)



Kaartenbundel B5 - B11.

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
Grofweg zijn er drie perioden te onderscheiden in 
de geschiedenis van het platteland: de tradtitonele 
kleinschalige landbouw, de industriële landbouw en het 
consumptielandschap. (1) In dit gebied zijn deze perioden 
gemakkelijk af te lezen, echter zijn er nog veel meer 
elementen te herkennen die niet direct in een van deze 
categorieën vallen. Dit is namelijk grofweg de periode 
1950-1970 waarin de wederopbouw en suburbanisatie 
plaatsvindt. Vandaar dat er vier kaarten zijn getekend om 
deze overgangen zichtbaar te maken.

1830-1900: Het traditionele gemengde boerenbedrijf. Op 
de twee kaarten is goed te zien hoe dit boerenbedrijf 
de verschillende landschappen ontgon en produceerde. 
Op de afbeelding rechts is deze kringloop zichtbaar 
gemaakt. De ontgonnen heidegebieden leenden zich voor 
bosbouw, waardoor het voorheen kaalgeslagen landschap 
hier en daar weer aanplant kreeg. Rond 1900 begon de 
industrialisatie vorm te krijgen, te zien aan de spoorweg. 
1900-1953: Industriële landbouw. Hier is goed te zien hoe 
het traditionele systeem van occupatie werkt: vestiging 
langs overgangen tussen hoog en laag. Akkergehuchten 
groeien uit (in Nuenen groeien de twee delen, ontstaan 
door de switch van katholiek naar protestants, aan 
elkaar). De landbouw verandert drastisch door introductie 
van kunstmest, prikkeldraad en ruilverkaveling. Het 
cultuurhistorisch landschap zoals dat door de traditionele 
landbouw gemaakt was wordt in rap tempo afgebroken. 
Economie en landschap waren niet meer vanzelfsprekend 
met elkaar verbonden. Het kanaal, de Zuid-Willemsvaart, 
doet relatief laat zijn intrede. De laaggelegen 
broekontginningen doen dienst als houtproductie. 

1952-2010: het suburbane landschap en het 
consumptielandschap. Tijdens de wederopbouwperiode 
worden grote delen van het landschap volgens een 
tabula rasa werkwijze bebouwd. Door de aanleg van de 
Europalaan en de snelweg kwam Nuenen tussen twee 
grote ontsluitingswegen in te liggen, wat te zien is aan 
de grote groei die het dorp in korte tijd doormaakte. De 
kleinere, verder gelegen kernen kregen daar in mindere 
mate mee te maken. Goed is te zien hoe de infrastructuur 
en bereikbaarheid samenhangt met de mate waarin 
gehuchten zijn uitgebreid. 

EVOLUTIE VAN LANDSCHAPPEN
Hiernaast is uiteengezet hoe de traditionele 
cultuurlandschappen in het gebied zitten. Het beekdal 
dat eens een levensader vormde, is nu de grens tussen 
Eindhoven en het buitengebied geworden. Deels zijn de 
specifieke verkavelingsstructuren nog terug te vinden.
Vanaf de industrialisatie hebben alle typen veranderingen 
ondergaan.  Hiedoor zijn er meerdere varianten van de 
landschapstypen te vinden: de onaangetaste historische 
structuur, de industriële grootschalige variant, een 
gereconstrueerd historisch landschap en een nieuw 
natuurlijk landschap.

a) Samenhang van 

landschapstypen met het 

traditionele gemengde 

boerenbedrijf

b) Landschapstypen in het 

plangebied

           Beekdal

           Heuvelakker

           Kampen

           Broekontginning

           Heideontginning

Traditioneel

Traditioneel

Industrialisatie

Grootschalig Nieuw traditioneel

Reconstructie

Natuurlijk
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Heideontginningslandschap

- Grootschalige rationele verkaveling. 

- Hoog en droog.

- Deels beplant met bos, deels in gebruik als akker. 

- Groot coulissenlandschap.

- Occupatie: solitaire hoeve

Beekdalenlandschap

- Kleinschalige rationele verkaveling. 

- In gebruik als hooiland.

- Elementen: houtwallen en kleine bosjes. 

- Kleinschalig coulisselandschap.

- Occupatie: geen

Broekontginningslandschap

- Kleinere rationele verkaveling.

- Lage, moerasachtige gebieden.

- In gebruik (vroeger er nu) als houtproductie.

Heuvelakkerlandschap

- Hoog en droog, vaak gevestidg op natuurlijke dekzandruggen.

- Verhoogd door bemesting en heideplaggen

- Rationele verkaveling: een pad over het midden met haaks daarop de kavels.

- Occupatie: geen.

Kampenlandschap

- Onregelmatig kleinschalige verkaveling

- Houtwallen, kleine bosjes

- Fijn netwerk van zandpaden

- Plek van occupatie: wegen en hoeven



Geomorfologie Reliëf en occupatiestructuur

Kaart 1

Traditionele structuur (zwart) 

tegenover de industriele en 

suburbane elementen (rood).

Kaart 2

De huidige groenstructuur.

            Erfbeplanting

            Los groen

DE LOGICA VAN HET LANDSCHAP
Het verband tussen de ondergrond, de hoogte en de 
occupatie is goed te zien. De lage gedeelten zijn het 
natst waardoor daar het beekdal en de broekontginning 
liggen. Occupatie vindt vrijwel altijd plaats op de 
vruchtbare hogere delen (het kampenlandschap) en op 
de overgangen van laag naar hoog (aan de randen van 
dekzandruggen en heuvelakkers, en langs de beekdalen).  
Dit brengt weer verschillende nederzettingsvormen met 
zich mee. 
Echter dit is slechts het ‘traditionele’ landschap. Latere 
periodes van industrialisatie en suburbanisatie zijn niet 
gemakkelijk te relateren aan de ondergrond en hebben 
vooral bovenlokale motieven. Wel zijn ze soms gebaseerd 
op de sturctuur die er al lag. In kaart 1 is te zien hoe 
deze nieuwe en oude elementen (vrijwel) niet met elkaar 
samenwerken. 
Wat de nieuwe tijdslagen wel gebracht hebben is 
een kaalslag van de traditionele groenstructuur. De 
landschaptypen zijn aan de huidige structuur meestal niet 
meer af te lezen. (Kaart 2).
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BebouwingsstructuurNederzettingvormen

Stad van Gerwen

- Akkergehucht

Hooijdonk

- Hoevecluster

Tongelre

- Gesticht dorp
Gerwen

- Kerkdorp

Soeterbeek

- Beekdalnederzetting

1 2



MEERDERE LAGEN, MEERDERE LOGICA’S?
Het platteland zoals we dat nu kennen is ontstaan door 
een wisselwerking tussen de abiotische eigenschappen 
van het landschap en het menselijke handelen. Deze 
wisselwerking levert een ruimtelijk beeld op in de vorm 
van cultuurlandschappen, architectuur, of zelfs producten. 
In de relatie tussen ondergrond, gebruik en ruimtelijk 
beeld schuilt de essentie van landschapskwaliteit. Op 
het moment dat deze relatie verbroken wordt, zoals 
vanaf begin 20e eeuw gebeurde door onder andere de 
uitvinding van kunstmest, komt de gebiedseigenheid 
op losse schroeven te staan. Landbouw werd 
plaatsonafhankelijk en het economisch gebruik van 
het landschap correspondeerde dus niet langer met de 
geomorfologische onderlegger. Het beeld dat het nieuwe 
gebruik oplevert heeft dus ook vaak weinig meer te maken 
met de plek. In de praktijk betekent dit dat landschappen 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Maatregelen als 
regulatie van waterstanden en ruilverkaveling, ten 
behoeven van optimale situatie voor landbouw, versterken 
dit verschijnsel. Daarnaast hebben grote infrastructurele 
projecten uit meerdere tijden hun stempel op het gebied 

gedrukt.
We zien nu een fragmentarisch landschap: een collage 
van verschillende tijden. Hier en daar stukjes (oer)natuur 
zoals moeras en bossen. Oud cultuurlandschap met 
de kleinschalige verkaveling en beplantingselementen, 
een (her)meanderende Dommel. Langgevelboerderijen, 
Frankische driehoeken, fragmenten van zandpaden en 
oude wegenpatronen. We zien nieuw cultuurlandschap 
met gekanaliseerde beken, grote schuren met 
graansilo’s prikkeldraad, spoorwegen en kanalen. 
Suburbane elementen en stadsrandfuncties zoals 
maneges, volkstuinen, trafostations, caravanstallingen, 
autosloperijen. Nieuwe functies, zoals burgererven of 
glastuinbouw, onttrekken zich aan het landschap: ze 
negeren het of sluiten zich af vanwege exclusiviteit en 
privacy. 
Het is een landschap van verschillende generaties met 
verschillende ontwikkellogica’s. Een rijkdom die ongekend 
hoog is ten opzichte van andere landelijke gebieden; een 
typisch metropolitaan plattelandschap.

SUBURBAAN (CONSUMPTIE) LANDSCHAP
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INDUSTRIEEL LANDSCHAP

TRADITIONEEL LANDSCHAP



ORDENENDE PRINCIPES
Uiteindelijk zijn er twee principes te noemen die ordening 
in het gebied brengen of kunnen brengen: de potentiele 
identiteitsdragers.  

1) Verticale geleding van landschapstypen. In potentie 
een heldere strokenstructuur, maar in de praktijk 
weinig herkenbaar. In veel gevallen is bijvoorbeeld de 
onderliggende kavelstructuur nog wel aanwezig en kan 
dus als aanleiding dienen om het verschillen tussen de 
landschappen groter te maken. 

2) Historische gelaagdheid. Haaks op de traditonele 
structuur staan de nieuwere elementen. Deze hebben op 
lokaal niveau meestal geen betekenis, behalve dat ze een 
flinke inbreuk maken op de continuïteit van het landschap. 
Daarnaast lijkt de huidige ‘romantische landschapsvisie’ 
vooral in te zetten op de tradionele en neo-traditionele 
architectuur en landschapselementen, terwijl nu juist de 
rijkdom aan verscheidenheid het landschap interessant 
kan maken.

UITDAGINGEN EN CONCLUSIES
Hier worden een aantal principes benoemd die naar mijn 
idee leiden tot een hogere beleefbaarheid, leesbaarheid 
en dus kwaliteit van het landschap.

Gebiedseigen ontwikkelen. Omdat de kwaliteit van het 
landelijk gebied naar mijn idee voor een deel ligt in 
gebiedseigenheid is het logisch om de landschappelijke 
onderlegger als uitgangspunt te nemen. 

Ontsloten landschap. Ruilverkaveling en rationalisering 
van landbouw heeft veel informele routes doen 
verdwijnen. Voor een betere beleefbaarheid zouden deze 
opnieuw geintroduceerd moeten worden.

Collectiviteit en relatie met landschap.
Een andere kwaliteit van het landelijk gebied is de 
schakering aan collectiviteit, recht van overpad en een 
zachte vormgeving van openbaar/prive. Het platteland 
kent geen openbare ruimte, behalve de weg. Dit is 

Verticale geleding

Historische gelaagdheid
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essentieel om te versterken en nieuwe projecten zullen 
minstens een semi-openbaar element moeten hebben. 
Daarnaast is een wederkerigheid met landschap 
belangrijk: een goede inbedding door aanleg van nieuwe 
landschapselementen.

Diversiteit en beleving. Het gebiedseigen ontwikkelen 
moet zichtbaar worden. De menselijke maat kan op 
sommige plekken sterker gemaakt worden, de diversiteit 
groter. Dit zijn juist de aspecten waarom de historische 
cultuurlandschappen vaak gewaardeerd worden.

 



SPACE OF FLOWS: NIEUWE ECONOMIEËN

ACTORSTEDENBOUW
Zoekende naar nieuwe economieën is het nodig om voor 
een moment de landschappelijke kwaliteit buiten spel 
te zetten. De methode van het bureau Urban Unlimited 
lijkt een goede manier om op een systematische manier 
nieuwe economische functies naar boven te halen. 
Boelens en Mommaas betogen in een van hun artikelen1 
dat de traditionele ontwikkelingsplanologie te simpel 
is: een groen voor rood strategie waar commerciële 
functies worden ingezet om maatschappelijke belangen te 
betalen waar de overheid geen budget meer voor heeft. 
Sterker zou het zijn om partijen en functies te vinden die 
zelf belang hebben bij een aantrekkelijk landschap. De 
werkwijze begint met uitgebreide regionale inventarisaties, 
interviews en werkgroepen rondom actoren en 
stakeholders. Omdat daar in dit project onvoldoende tijd 
voor is heb ik gewerkt met zo breed mogelijke aannames 
en drie verschillende scenario’s. 
Door vervolgens weer de koppeling met 
gebiedseigenschappen te maken ontstaan kansenkaarten. 

WAARDEKETENS
Zes waardeketens of sectoren bevinden zich in het 
plangebied. Sommigen nauwelijks, anderen vrij prominent. 
Het is nu uitdrukkelijk de uitdaging om buiten de 
traditionele functies te denken. Kansen hiervoor liggen 
in het combineren van verschillende waardeketens en 
het combineren van stedelijke actoren met landelijke. 
Het metropolitaan plattelandschap is immers evengoed 
onderdeel van de metropool als de stad. Op het niveau 
van netwerken en actoren is de grens tussen stad en land 
dus niet van belang. 
De volgende zes waardeketens worden gedefinieerd:

 1) Agrarische productie incl. nevenactiviteiten;

 2) Recreatie, ontspanning, toerisme;

 3) Gezondheid, zorg, therapie en behandeling;

 4) Aantrekkelijkheid woonlocatie;

 5) Aantrekkelijke werklocatie;

 6) Natuurontwikkeling en watermanagement.

Hiernaast zijn de waardeketens verbeeld in de regionale 
en lokale (toekomstige) stakeholders. Als zevende is daar 
nog de overheid toegevoegd die overal op een manier 
vertegenwoordigd moet zijn. 

DRIE SCENARIO’S
Door middel van drie extreme scenario’s worden 
de waardeketens steeds op een andere manier 
gecombineerd en leiden ze in combinatie met het 
landschap tot drie verschillende kansenkaarten. Er wordt 
steeds een waardeketen als uitgangspunt genomen en 
gecombineerd met de anderen.

4. ANALYSE

Kaartenbundel C1 - C6 .
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recreanten

boeren

particulieren



AANWEZIGE FUNCTIES

- Maneges

- Boerderijwinkels

- Dierenpensions

ZORG

- Wellness

- Beauty / botox kliniek

- Revalidatiecentra / ziekenhuisdependances

AGRARISCH

- De themaboer: wijn/ijs/vlees/bier producent, 

proeflokaal, workshops, restaurant. 

- Kampeerboerderij

- Recreatieboerderij

- Educatieve bioboer

- Landmarkt

NATUUR&WATER

- Natuureducatiecentrum

- Golfbanen

- ‘Parken’ voor MTB of paard.

WONEN

- Landgoederen.

- Recreatiewoningen

- Spiritueel centrum, yoga..

- Beeldentuin/galerie

- Dutch design route

- Kanoroute

WERKEN

- Hotel, B&B. 

- Conferentie / workshopruimte.

1. Metropolitaan uitloopgebied
- Het landelijk gebied wordt sterker afhankelijk van de stad omdat de 
agrarische functies blijven teruglopen.

- Landbouw zal slechts blijven bestaan als kleinschalige biologische 

boerderijen, kinderboerderijen en zorgboerderijen.
- Natuurontwikkeling zal nog sterker worden. 
- Eindhoven en Nuenen herontdekken het gebied als recreatiegebied, 
plek voor hotels, zorgdependances en (paarden)sport.
- De boer legt zich toe op nevenactiviteiten en grond gaat 
voornamelijk naar de natuurontwikkelingspartijen.

hoogwaardige werklocaties

gezondheid & zorg

woonlocatie

agrarische productie & verbreding

tourisme & recreatie

natuurontwikkeling en waterberging
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AANWEZIGE FUNCTIES

- Boerenbedrijven

- Tuinbouwbedrijf

- Hoveniersbedrijf 

- Boerderijwinkels 

- Agrarisch natuurbeheer.

Nieuwe functies

ZORG

- Zorgboerderij.

RECREATIE

- Fietscafe, restaurant, proeflokaal.

- Kenniscentrum duurzame veehouderij.

NATUUR&WATER

- Productiebos, viskwekerij.

- Energyfarming (algen, bos, mest, 

biomassa, bioethanol.)

WONEN

- Volkstuinen.

- Zelfvoorzienende woonerven.

WERKEN

- Kenniscentrum, landelijke campus , 

hightechboer.

- Agropark, verduurzaamde veehouderij.

- (Praktijk)onderwijs, ROC, tuindersschool.

AANWEZIGE FUNCTIES

- Volkstuinen

ZORG

- zorgdorp / zorgerf: ouderen en gehandicapten.

- Aanleunwoningen: verrijking van een gehucht.

- Zorghotel (revalidatie of behandeling)

RECREATIE

- Recreatiewoningen zomerhuisjes

- landgoederen

- thematisch wonen (manegewoningen)

AGRARISCH

- zelfvoorzienende woningen/erven: eigen 

voedselproductie.

NATUUR&WATER

- thematisch wonen (amfibisch/bos/coulisse/

akker)

- landgoederen

WERKEN

- Atelier en galerie aan huis. Werk-erf: woningen 

met lab

- Bewoonbare campus. 

- Collectieve woonvormen voor specifieke 

doelgroepen (expatcommunity, werk-erf, smart 

community, polenhotel.) (tijdelijk en permanent)

- Voorzieningen: kinderopvang, scholen, winkels, 

horeca.

agrarische productie & verbreding

hoogwaardige werklocaties

gezondheid & zorg

woonlocatie
tourisme & recreatie

natuurontwikkeling en waterberging

hoogwaardige werklocaties

gezondheid & zorg

woonlocatie

agrarische productie & verbreding

tourisme & recreatie

natuurontwikkeling en waterberging

2. Productielandschap
- De boer slaagt er in om een kwaliteitsslag te maken waardoor 
intensieve veehouderij en tuinbouw mogelijk blijven. 
- Productie in de breedste zin: nieuwe markten zoals aquafarming en 
energyfarming
- Landelijk gebied als plek voor innovatie en educatie: kennisindustrie 
en boerenbedrijven werken samen aan innovatie op het 
land. (Kennisintensieve) bedrijvigheid aan huis en op het erf. 
Voorlichtingscentrum en opleidingen op het platteland. 
- Zoveel mogelijk benutting van het landschap voor agrarische 
toepassingen. Experimenten met nieuwe gewassen.

3. Woonlandschap
- Kwaliteitsslag in woningbouw: potentie landelijk gebied wordt erkend 
en woningdruk wordt daar op afgewenteld. 
- Een deel van het programma van Nuenen West wordt in het gebied 
gerealiseerd.
- Private middelen voor natuurontwikkeling en reconstructie ter 
beschikking. De belangrijkste gebieden in handen van overheden/
natuurclubs. 
- Boeren transformeren naar nieuwe functie. Alleen nog hobbyboer en 
boerderijwinkels, agrarisch natuurbeheer, tuinbouw.



1. Metropolitaan uitloopgebied
Landschappelijke onderleggers: Natuur en het recreatieve netwerk. 
Het gaat hier om twee dingen: de functie van de natuur en de allocatie 
van de recreatieve voorzieningen. Het beekdal en bos leent zich om 
versterkt te worden voor passieve recreatie, wat betekent dat er veel 
natuurontwikkeling zal plaats vinden. Er wordt ingezet op ‘wilde natuur’ 
wat betekent dat de natuur zoveel mogelijk zijn gang mag gaan. De 
tussengebieden zijn de actieve zones, langs de linten en met name de 
knooppunten ontwikkelen zich allerlei kleinere recreatieve functies uit 
verbredende boerenbedrijven. Meer verbindingen met de stad zorgen 
voor een betere verweving.  

Bronnen

1) Boelens, Luuk & Hans 

Mommaas (2006) Voorbij het 

plan – de actorbeandering; in: 

Te koop en andere ideeën over 

de inrichting van Nederland, 

Aarts e.a. (red.) (2006) 

Wageningen Universiteit 

en Research Centrum, pp. 

153-161.
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2. Productielandschap
Landschappelijke onderleggers: grondsoorten en infrastructuur.
Alle landschappen worden, naast de bestaande akkers, op een 
eigen manier benut: bosrijke omgeving kan productiebos worden 
(energyfarming), nattere gebied zijn geschikt voor aquafarming, hogere 
akkers juist voor vollegronds tuinbouw. Boerenbedrijven kunnen zich 
organiseren om collectief  energie op te wekken, of kringlopen van 
afvalstoffen te sluiten en hun producten te verkopen. Rond de afslagen 
van de nieuwe snelweg ontstaan grotere clusters.

3. Woonlandschap
Landschappelijke onderleggers: occupatiestructuur en 
landschapstypen. De van nature aanwezige clustering van bebouwing 
geeft aanleiding om dit op een hedendaagse manier voort te zetten. 
Verschillende landschappen geven aanleiding tot andere woonvormen 
en verdichtingstypen: in het bos, amfibisch, langs een akker of 
rondom een brink. Door de grootte van de gehuchten van maximaal 
50 woningen kunnen sommige aspecten zelf geregeld worden zoals 
kinderopvang. Onderwijs en voorziening worden juist uit het naburige 
dorp gehaald. Het secundaire netwerk van zandpaden is drager van 
deze nieuwe buurtschappen. 



LOKALE DYNAMIEK EN OPGAVEN

Niet alleen zijn er enkele concrete ruimtelijke opgaven die 
zich aandienen in het plangebied, ook spelen er sociale 
en economische zaken. Om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen heb ik daarnaast een tiental oriënterende 
interviews met bewoners en ondernemers afgenomen. 
Trends zijn te categoriseren in drie typen: de ruimtelijke 
opgaven, de sociaal/economische opgaven en autonome 
trends. In de kaartenserie zijn deze, voor zover mogelijk, 
weergegeven.

1. VOORZIENINGEN EN KLEINE KERNEN
Met namen uit de interviews kwam naar voren dat de 
leefbaarheid in de kleine kernen onder druk staat. Hoewel 
zowel Gerwen als Nederwetten geen supermarkt hebben 
en dus afhankelijlk zijn van de omliggende plaatsen, zijn 
er veel verenigingen, een basisschool en kinderopvang. 
Vergrijzing en ontgroening brengen het draagvlak voor de 
voorzieningen in gevaar.

2. REALISATIE EHS
De aankoop en ontwikkeling van natuur door de overheid 
zoals de provincie en staatsbosbeheer is op dit moment 
tot stilstand gekomen. Te zien is dat de ambitie en 
het daadwerkelijke eigendom ver uit elkaar liggen. Het 
eigendom is versnipperd en biedt dus wel potentie om dit 
te ruilen of verkopen tegen strategisch gelegen grond.

3. WATERBERGING
Het lager gelegen deel van het plangebied is op 
provinciaal niveau aangemerkt als mogelijke locatie voor 
waterberging. Dit betreft een combinatie van piekberging 
(extreme regenval) en seizoensberging (hoge water 
standen) en biedt potentie als voorraadberging. 

4. BOUWOPGAVEN EN INFRASTRUCTUUR
Grootste en belangrijkste ingreep is Noordoostcorridor die 
rond 2020 gerealiseerd moet worden. Naast inpassing 
zou de nieuwe weg wellicht meer dynamiek in het gebied 
kunnen brengen. De woningbouwopgave van Nuenen-
West, opgedagen vanuit een regionale strategie (de BOR 
opgave), staat op dit moment in de ijskast en het is de 
vraag wanneer de plannen opgepakt gaan worden. Van 
de uitbreiding van het HOV-net zal vooral Nuenen zelf 
profijt hebben. (kaart 3)

5. VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING
Een landelijke trend die ook hier neerslaat. Op de kaart is 
te zien dat in 2000 nog meer dan 100 boerenbedrijven is 
het gebied aanwezig zijn, en in 2010 nog maar 60.  
Dit betreffen niet alleen bedrijven die beëindigd worden 
maar ook bedrijven die verhuizen vanwege ruimtegebrek. 
 
6. CLUSTERING VAN AGRARISCH ACTIVITEITEN
Wat opvalt is dat agrarische bedrijven zich clusteren; 
tuinbouw speelt zich vooral af rond de Europalaan tussen 
Eindhoven en Nuenen, terwijl veehouderij in het midden 
een cluster kent en langs de weg in het Noordoosten. Het 
cluster in het midden ligt ingesloten in de EHS en lijkt dus 
moeilijk meer te kunnen uitbreiden. 

INTERVIEWS
In sommige gevallen wierpen deze een nieuw licht op de 
zaak, maar bevestigden vaak ook de generieke trends. De 
belangrijkste uitkomsten:
- Het gebied is meer verbonden met de stad dan op het 
eerste gezicht doet vermoeden: slechts enkele boeren 
en hoveniers werken in het gebied zelf, vrijwel iedereen 

4. ANALYSE

Kaartenbundel D1 - D5 .
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1. Waterberging

2 4

1 3



werkt in Eindhoven. Varkenshouderij de Heydehoeve 
heeft meerdere locaties in Nederland. De dynamiek in 
Eindhoven is ook voelbaar doordat bijvoorbeeld grote 
evenementen klanten naar de B&B’s brengen.
- Het oude-stijl ontwikkelen is nog steeds sterk 
aanwezig; van de ruimte-voor-ruimte regeling wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt gezien de beperkte 600m3 

die is toegestaan. Tegelijkertijd schuiven rode contouren 
makkelijk op bij uitbreidingsplannen en viert de 
natuurontwikkeling hoogtij. 
- Stoppende boeren houden hun grond vaak zelf en 
verhuren die aan andere boeren. Alleen aan de provincie 
en natuurorganisaties wordt soms verkocht. De stallen 
staan leeg of worden als caravanstalling gebruikt.
- Het levendig houden van kleine dorpskernen blijft een 
terugkerende opgave. Het nieuwe uitbreidingswijkje 
in Nederwetten ontvangt veel lof gezien het de 
voorzieningen en verenigingen in leven houdt. Bouwen 
voor eigen aanwas (starters) én voor nieuwe bewoners 
blijkt een belangrijke opgave.
- Het draagvlak voor Nuenen-West is verdeeld. Vooral 
omdat de doelgroep niet uit de omgeving komt en er in 
Nuenen zelf ook veel huizen te koop staan.  

GENERIEKE TRENDS
Demografie en woningbouwopgave.
Hoewel sommgie kleine kernen krimp kennen blijft de 
bevolking in gebied Eindhoven-Helmond licht groeien. 
De bevolkingsprognose voorspelt dat de Eindhovense 
bevolking zal toenemen tot 231.000 inwoners in 2020. 
Woningbouwopgave: BSGE-afspraken (eerder BOR-
opgave): In de periode tot aan 2021 ligt de netto opgave 
voor de SRE-regio op 30.439 woningen.

Klimaatverandering en water
Een waterbergingsopgave in het plangebied wordt extra 
relevant doordat vernaderingen in het klimaat meer water 
en meer onzekerheid met zich meebrengt.

Demografie; vergrijzing en ontgroening
Naar verwachting groeit het aantal 65+-ers in de gehele 
regio stevig, met een verdubbeling van het aandeel in een 
aantal landelijke gemeenten in 2040.  In het plangebied 
zou in 2040 wel eens 40% ouder dan 65 kunnen zijn. 
Gecombineerd met een slechte accomodatie voor starters 
daalt de leefbaarheid in kleine kernen: zorgvraag neemt 
toe terwijl draagvlak voor voorzieningen als scholen en 
verenigingen afneemt. 

Bedrijfsontwikkeling boeren
Veel boeren zijn genoodzaakt om te stoppen of om 
de bedrijfsvoering te veranderen. Opkomst van het 
consumptielandschap en de vraag naar lokaal en 
biologisch voedsel biedt mogelijkheden voor de transitie 
van het boerenbedrijf.

 

De nieuwbouwbuurt in Nederwetten geeft 
weer leven aan het dorp!

Het mooiste in de omgeving?
De sociale cohesie en betrokkenheid.

Onze klanten komen echt overal 
vandaan: lokaal, maar ook uit Japan.

De bouwregels zijn nog steeds zeer 
streng. Er gebeurt nu dus weinig.

Op sommige plekken zoals hier kun je moeilijk uitbreiden. 
Nieuwe locaties zoals in Zeeland bieden dan uitkomst. 

Hennie Merks - Windmolen de Roosdonck

Wendy Renders - Dorpsraad Nederwetten

Karlijn van der Grinten – Boordhuys (conferentieboerderij)

Annemarie Pors – architect

Tiny Schepers - varkenshouder

Bronnen

- Kaarten online atlas provincie 

Brabant: http://atlas.brabant.nl/

(aardkundige waarden, 

cultuurhistorische waarden, 

wateratlas) (geraadpleegd 

juni 2013)

- Kaart eigendomssituatie 

Brainport Oost, Kadaster 

en Dienst landelijk gebied, 

peildatum 1 april 2010.

- Verzameld kaartmateriaal 

CBS, kadaster en 

rijkswaterstaat toegankelijk 

via http://kaart.edugis.nl. 

(geraadpleegd juni 2013)



43

56 5





45

PASPOORTEN EN ARRANGEMENTEN
5. STRATEGIE

De voorgaande analyses zijn verwerkt tot twee instrumenten: een zoneringsplan 
en losse projecten (arrangementen) die binnen het zoneringsplan vallen. 
Daarnaast worden er enkele ingrepen in de infrastructuur voorgesteld om de 
zonering en arrangementen te stimuleren.

Hoogspanningsmasten op een blauwebessenkwekerij, Opwetten.



De opgave die ik in het begin gesteld heb is een strategie 
die aan drie apecten voldoet: landschapsversterking, 
innovatie in economie en beantwoording aan lokale 
opgaven. In de vorige drie hoofdstukken zijn uit de 
analyse verschillende ingrediënten voor een strategie 
voortgekomen. De huidige ruimtelijke ordening volgens 
de rode en groene contouren werkt innovatie op het 
platteland tegen. Door ‘uitnodiging onder voorwaarden’ in 
plaats ‘verbieden’ zullen ontwikkelingen veel sneller op 
gang komen. De strategie zal dus een nuancering van de 
contouren zijn.

LANDSCHAP
1) Potentie en behoefte om de leesbaarheid van het 
landschap te vergroten. Versterking van de verticale 
geleding.
2. Versterken van fijnmazige ontsluiting.
3. Gebiedseigen ontwikkelingen toepassen.

ECONOMIE
Een lange lijst van mogelijke nieuwe functies. Op 
basis van de behoeften en kansen zullen er een aantal 
geselecteerd worden.

LOKALE OPGAVEN

1. Regionale woningbouwopgave

2. Inpassing / benutting Noordoost corridor

3. Waterberging

4. Nieuw eigenaarschap natuurgebieden

5. Vrijkomende agrarische bebouwing

6. Transformatie verdienmodel landbouw: schaalvergroting 

/ specialisatie/verbreding.

7. Leefbaarheid en draagvlak voorzieningen kleine kernen.

DE VERBINDENDE LAAG
In het verleden hebben verschillende ontwikkelingslogica’s 
hun sporen achter gelaten in het landschap. De 
uitdaging is nu om niet een nieuwe ontwerplaag toe 
te voegen, maar om de vaak losstaande elementen te 
verbinden. Verbinding van nieuwe economieën met een 
oude landschapsstructuur, verrijken van de stedelijke 
economie met landelijke functies of verbinding van oude 
infrastructurele elementen met nieuwe. 
Als sturingselement en ontwikkelingsstrategie stel ik een 
geleding van verschillende deelgebieden voor die elk een 
andere ontwikkelingslogica krijgen. Hierdoor worden de 
verschillende landschappen versterkt. Om dit te versterken 
zijn een aantal ingrepen in de infrastructuur nodig. De 
ingrepen in de infrastructuur scheppen dus ook meteen 
kansen voor de nieuwe economieën. Om aan deze 
nieuwe functies invulling te geven zijn er een aantal nader 
uitgewerkt die ik van belang acht voor de toekomst van 
het gebied: de arrangementen. 
De gebiedspaspoorten scheppen dus de kansen en 
voorwaarden, de arrangementen geven invulliing aan de 
daadwerkelijke verbinding. 

DE VERTREKPUNTEN
5. STRATEGIE
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GEBIEDSPASPOORTEN EN STRATEGIE
5. STRATEGIE

De deelgebieden zijn gebaseerd op de landschappelijke 
onderlegger en vertaald naar de hedendaagse dynamiek, 
eigendomsverhoudingen en plek ten opzichte van de 
stad. Elk gebied krijg een sterker eigen karakter door 
middel van de gebiedspaspoorten. 

EXTENSIEVE NATUURBUFFER
De bufferzone tussen Eindhoven en Nuenen. Een 
zone die potentie heeft om uit te groeien tot een wilde 
natuurzone voor extensieve recreatie. De seizoenen zijn 
voelbaar en de wandelpaden kunnen soms onderlopen. 
Hier en daar zijn cultuurhistrische landschappen in 
gebruik als hooiland, ze vormen artefacten in het 
landschap. 

LEVENDIGE LINTEN
Een kleinschalig en divers landschap en grondgebruik. 
Dit is de plek voor verbredende agrarische activiteiten. 
Het draagvlak wordt verhoogd door meer verbindingen 
over de Dommel te maken waardoor deze zone zeer 
goed verbonden wordt met de stad. De heuvelakkers 
vormen herkenbare leegten in het verder kleinschalige en 
afwisselde landschap. De onderliggende kavelstructuur 
is nog overwegend kleinschalig en kan dus aangegrepen 
worden om de kleinschaligheid terug te brengen. Actieve 
recreatie wordt verzorgd door de activiteiten die de brede 
boeren aanbieden en verlevendigd door het erfgoed.

MULTIFUNCTIONELE GROENE WIG
Hier wordt weer vol ingezet op natuurontwikkeling en 
dan vooral bos. Het onderliggende landschap, broekland, 
geeft aanleiding om ook hier de natuur zijn gang te laten 
gaan om tot een karakteristieke inrichting te komen. 

De plek voor extensieve recreatie zoals mountainbiken. 
Nieuwe ontwikkelingen moeten een aanzienlijk deel 
van het bos gaan aanplanten. Hierdoor ontstaat een 
spannend kamerlandschap.

LUWE LANDERIJEN
Verder gelegen van de stad en met relatief weinig 
agrarische activiteit kan deze plek zich ontwikkelen tot 
een fijn netwerk van nieuwe woonvormen. Ook hier hoort 
een kleinschalig en afwisselend landschap bij. 

INDUSTRIEEL PRODUCTIE LANDSCHAP
De jonge heideontginningen zijn oorspronkelijk rationeel 
van aard, puur gericht op productie. Dit is dan ook het 
landschap waar nog grootschalige agrarische activiteiten 
zich kunnen afspelen. De intensieve veehouderij, die in 
de andere zones niet meer op zijn plek is kan hier alsnog 
landen. Een landelijk-industriële uitstraling.
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LEVENDIGE LINTEN 

EXTENSIEVE NATUURBUFFER

INDUSTRIEEL PRODUCTIELANDSCHAP

MULTIFUNCTIONELE
GROENE WIG

LUWE LANDERIJEN



LEVENDIGE LINTEN EXTENSIEVE NATUURBUFFER
Kernzone

functieprofiel oppervlakte

prototypische bouwstenen

landschappelijke principes

Elke ontwikkeling heeft erfbeplanting.

Routes accentueren door beplanting.

Kleinschalige kavelstructuur gebruiken voor routing.

Divers grondgebruik

Accenturen heuvelakkers:

- bebouwing langs de onderzijde

- route over de rug

5% recreatieve infrastructuur

Bruggen accenturen de waterloop

Wilde natuur + cultuurhistorische artefacten

5% recreatieve infrastructuur

95% natuur

Min. 30% bos / lanen

20 % tuin / landbouw

45% erfontwikkeling

S

M

L

XS

XL

L

Paardenweide

Hooiland

Natuur

Woonkavel 750 m2

Woonerf 2000  m2

Botoxkliniek

Campus-erf 5000  m2

Zorgboerderij 1 ha

Wijnboer 1.5 ha

Manege 1 ha

Kampeerboerderij 1 ha
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Elke ontwikkeling heeft erfbeplanting.

Routes accentueren door beplanting. Elke ontwikkeling heeft erfbeplanting.

Dunne laanbeplanting.

Industriële kavelgrootten.

Kleinschalige kavelstructuur gebruiken voor routes

en nieuwe ontwikkeling.

Divers grondgebruik.

Creeëren van landschappelijke kamers.

Afwisseling van doorzicht en beslotenheid.

5% recreatieve infrastructuur
5% recreatieve infrastructuur

5% recreatieve infrastructuur

15% verharding en bebouwing

50% bos of akker
(lanen)

70% Agricultuur

max. 25% Erf
80% bos / lanen

waarvan

50% openbaar toegankelijk

INDUSTRIEEL PRODUCTIELANDSCHAPMULTIFUNCTIONELE GROENE WIG
Ontwikkelzone

LUWE LANDERIJEN

S

XL L

M

XXL XL
L

Woonerf 2000  m2

Campus-erf 5000  m2

Erf duurzame varkensboer 

1.5ha

Erf met akker

> 5 ha

Visvijver 2 ha

Golfbaan 5 ha

Landgoed 8 ha

Zorgboerderij 1 ha

Hovenier 1.5 ha

Manege 1 ha

Kampeerboerderij 1 ha



ONTWIKKELWIJZE EXTENSIEVE ZONES
Kernzones en ontwikkelzones: deze geven aan waar 
ontwikkelingen wenselijk zijn en waar niet. De kernzones 
zijn (nu al) grotendeels in eigendom van overheid 
en natuurorganisaties en gaat dit volledig worden. 
De kernzone zorgt er voor dat er aaneengesloten 
natuurgebied onstaat: EHS. De ontwikkelzone is de 
plek voor landgoederen (Groene slowzone) en agrarisch 
natuurbeheer (Bufferzone).  
Uitruilen. Voorgaande betekent dat overheid en 
natuurorganisaties zich focussen op een kleiner gebied 
en hun vernipperde eigendom strategisch kunnen 
uitruilen met boeren en nieuwe landgoederen. Dit gezien 
de terugtredende rol van de overheid.
Hierin vind ook geen reconstructie plaats maar juist een 
‘vernatuurlijking.’ 
Partijen: de kernpartijen zijn provincie, overheid, 
waterschap, staatsbosbeheer. Zij gaan alliantie aan met 
de ontwikkelende partijen van de landgoederen zodat 
ecologische en landschappelijke waarden gegarandeerd 
worden maar de overheid niet alles hoeft te bekostigen.

ONTWIKKELWIJZE ACTIEVE ZONES
De actieve zones zijn het domein van boeren en 
particulieren. Zij kunnen allianties aangaan maar zullen 
zelf ook vaak de ontwikkelende partij zijn. Verschillende 
grondtypen geven aanleiding tot andere vormen van 
intensief gebruik: hogere gronden voor tuinbouw, lagere 
voor akkerbouw (varkensvoer) en hooiland. 

Hogere overheden + natuurorganisaties

Ontwikkelende partijen

Agrariërs + particulieren

Ontwikkelende partijen

kernzone

ontwikkelzone
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ONTSLOTEN LANDSCHAP
1) Veel oude zandpaden zijn verdwenen of lopen nu 
dood. Het aaneenschakelen van de overblijfselen en 
het terugbrengen van oude zandpaden zorgt weer voor 
een fijn netwerk. Hierdoor wordt het landschap beter 
beleefbaar.
2) Fietsroutes over de Dommel. Hoewel de Dommel 
als bufferzone goed werkt is het ook een grote 
barrière. Nieuwe oversteekpunten zijn essentieel om de 
doorontwikkeling van verbrede landbouw te stimuleren. 
3) Noordoostcorridor: een nieuwe snelweg die ingepast 
wordt volgens het parkway concept. De route volgt de 
lokale landschappen waardoor een meandering ontstaat 
en de landschappelijke beleving wordt vergroot. 
Een afslag kan zorgen voor meer dynamiek in de 
directe omgeving: een interssante vestigingsplaats voor 
bijvoorbeeld een landelijke campus of nieuwe duurzame 
veehouderij.

LANDSCHAPPELIJKE AMBITIE
De herkenbaarheid van de verschillende deelgebieden 
en dus de gebiedseigenheid is belangrijk om een heldere 
identiteit te vormen. Dit betekent niet reconstructie, 
maar een hedendaagse interpretatie van de originele 
landschappen. De gebiedspaspoorten moeten hier 
doormiddel van specifieke ontwikkelgroottes voor gaan 
zorgen. 
De bufferzone krijgt een wild natuurlijk karakter, (moeras, 
grasland, rietland) met cultuurhistorische fragmenten. 
Dit is dus onderhoudsarme natuur. Dit geldt ook voor de 
multifunctionele groene wig, wat leidt tot een grootschalig 
kamerlandschap. De actieve zones worden juist 
gekenmerkt door kleinschalig en afwisselend landschap 
wat een hoge ‘opnamecapaciteit’ heeft. De kleinschalige 
kavelstructuur is in veel gevallen nog aanwezig terwijl dit 
van buitenaf niet zichtbaar is.



KANSRIJKE CONCEPTEN: ARRANGEMENTEN
4. STRATEGIE

Van de lange lijst aan mogelijkheden van economische 
combimotieven zijn er een aantal meer relevant dan 
anderen; de lokale condities vragen om specifieke 
oplossingen. Zonder de andere mogelijkheden uit 
te sluiten zijn in dit hoofdstuk een aantal concepten 
beschreven die ik kansrijk acht voor dit gebied. In andere 
woorden: de arrangementen dragen bij aan het drieluik 
‘nieuwe economie’, ‘lokale opgaven’ en ‘landschappelijke 
kwaliteit’. Arrangementen zijn samenwerkingen tussen 
bedrijven of waardeketens. Sommige concepten zijn 
al eens ontwikkeld in een andere context (1), andere 
bestaan nog helemaal niet. De locatie van elke 
bouwsteen is afhankelijk van de positie in het netwerk, 
de landschappelijke ondergrond en nabijheid van stad of 
dorp. 

1. DE THEMABOER
Veehouderij of akkerbouw is hier niet meer de 
hoofdbedrijfsvoering maar bijvoorbeeld zorg 
(dagbesteding, GGzE), accomodatie (kampeerboer) of 
een sterke focus op horeca (wijnproductie en -proeverij). 
Locatie: levendige linten zone, kansrijk op nieuwe 
knooppunten.

2. DE WATERHOUDERIJ MET WELLNESS
Waterberging en distributie als nieuw boerenbedrijf, 
gecombineerd met waterzuivering, wellness 
en een visvijver zorgen voor nieuwe natuur. 
Locatie: ontwikkelzone van de Groene wig, in 
waterbergingsgebied.

3. HET GENIALE BUURTSCHAP
Een combinatie van een campus en een landelijk 

buurtschap: hightech wonen en werken in een landelijke 
omgeving. Verschillende generaties kunnen bij elkaar 
wonen waardoor bijvoorbeeld kinderopvang door ouderen 
gedaan kan worden. Locatie: Luwe Landerijen en 
Levendige linten, nabij een kleine kern. 

4. WOONZORGLANDGOED
Revalideren in een landelijke omgeving wordt 
gecombineerd met nieuwe bosaanleg. Ontwikkelzone van 
Groene wig, rustig en afgelegen.

5. GOLFWONEN
Nieuwe bosaanleg doormiddel van een kleine golfbaan 
met woningen. Golf neemt toe aan populairiteit en leent 
zich goed voor natuuraanleg. Locatie: ontwikkelzone 
Groene wig, aan recreatieve infrastructuur.

6. DE AGROHUB
Een alternatief voor de boeren die gedwongen 
zijn te stoppen. Een zoveel mogelijk gesloten 
productieketen van varkenshouderij, veevoer productie, 
energieopwekking, vleesverwerking en eventueel zelfs 
viskwekerij. Locatie: Industrieel productielandschap, nabij 
de snelweg en het kanaal (goederen vervoer). 

7. HET COÖPERATIENETWERK
Er is behoefte om nieuwe en bestaande initiatieven bijeen 
te brengen en af te stemmen. Er is bijvoorbeeld geen 
overzicht of afstemming wie waar een B&B of camping 
wil beginnen. (2) Ook kunnen afval- en productiestromen 
beter op elkaar afgestemd worden. 

1) Onder andere 

Innovatienetwerk (http://

www.innovatienetwerk.org/ )

ontwikkelt veel concepten voor 

de agrarische sector. 

2) Dit werd duidelijk tijdens de 

inteviews.
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35 42 61



Voor de kleinere bedrijven is het niet rendabel meer om zich puur te richten 
op productie. Ook laat het kleinschalige landschap uitbreiding en efficiency 
maar moeilijk toe. Veel boeren zullen zich dus moeten gaan richten op 
andere markten. Agrarische activiteiten kunnen ook ingezet worden om de 
recreatie, zorg of onderwijs te bedienen. 
- Bioboer met proeflokaal: bijvoorbeeld een wijnboer, of biologische 
extensieve veehouderij. Hier kunnen mensen komen kijken, proeven en 
kopen.
- Zorgboerderij: de boer wordt geholpen door mensen met een beperking. In 
samenwerking met een zorginstelling kan een programma worden opgesteld. 
Ook kan er gewoond worden: een zorgdependance.
- De proeftuin: zowel vanuit kunst als technologie wordt geëxperimenteerd 
met voedselproductie en verwerking. Een landelijke proeftuin zou hier een 
goede aanvulling op zijn. Ook kan er educatie plaats vinden. 

recreant

natuurbeheer

bosbouw

BIOLOGISCHE

VEEHOUDERIJ

ACCOMODATIE

/CONFERENTIE

WORKSHOPS

PROEFLOKAAL

WINKEL

    ZORG:

DAGBESTEDING

      TUIN/

AKKERBOUW

PROEFTUIN

Biologische voedselproductie
Attracties voor toeristen
Nieuwe vormen van zorg
Agrarisch natuurbeheer

Alternatieve invulling V.A.B.
Overlevingsstrategie traditionele boer

Kleinschalige bedrijfsvoering stimuleert 
kleinschalig en afwisselend landschap
Ontsluiten van het landschap met nieuwe 
attracties en aanleg/onderhoud routes.

EconomieDE THEMABOER

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling



57

Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

WATERBOER EN WELLNESS

Boer

Watermanagement
Onderhoud
Viskwekerij

watermanagement
zuivering

ondersteuning

recreant

WELLNESS

NATUUR / WATER

VISVIJVER/
KWEKERIJ

attractie

Natuurontwikkeling
Nieuwe vormen van werken/bedrijfsvoering 
boer.
Nieuwe vormen van recreatie en health

Waterberging
Alternatieve bedrijfsvoering boer.
Realisatie EHS

Nieuwe landschappen in een oude structuur.
Ontsluiting landschap door nieuwe routes en 
functies. 

Waterbergingsopgave kan een kans zijn voor de boer: het management, 
landschapsonderhoud en distributie kan de door de boer gedaan worden. 
Daarnaast kan het water gebruikt worden voor een wellness centrum en 
visvijver waarvoor allianties met stedelijke partijen worden aangegaan. 
Als aanvullende activiteit vormt bijvoorbeeld commerciële viskweek of 
algenkweek een optie. De aanleg biedt kansen om oude routes weer naar 
boven te halen, gekoppeld aan de nieuwe recreatieve functies wordt het een 
aantrekkelijk landschap.



Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

HET GENIALE BUURTSCHAP

starters
expats

tijdelijke bewoning

kenniswerkers voorzieningen

GEZINS

WONING

APPARTEMENT

KAS: ENERGIE/

   VOEDSEL

CAMPUS-ERF

CAMPUS-ERF

Aantrekkelijke woon/werk omgeving 
kenniswerkers.
Nieuwe vormen van werken.
Nieuwe vormen van zorg.

Vormgeving aan de woningbouwopgaven 

Alternatieve invulling V.A.B.
Bijdragen aan de leefbaarheid van kleine kern.
Financiering landschap.

Vormgeving aan kleinschalig en afwisselend 
landschap.
Toegankelijk maken landschap met aanleg/
onderhoud van padennetwerk.

Nieuwe gehuchten of buurtschappen worden gecreëerd door het verdichten 
en herbestemmen van bestaande boerderijen of door nieuwe aanleg. 
Door aantallen tussen de 20 en 50 woningen ontstaat er een collectief 
karakter. Verschillende woningtypen bieden plaats aan verschillende 
typen kenniswerkers maar ook ouderen; ze kunnen van elkaars 
aanweizigheid profiteren. Ook is er plaats voor een aantal landelijke 
campusontwikkelingen  waar in alle vrijheid geëxperimenteerd kan worden 
met nieuwe technologieën. De erven zijn voor voorzieningen afhankelijk van 
de aanliggende dorpen. Wel hebben ze een hightech karakter en worden 
experimentele toepassingen van energieopwekking en waterrecycling 
toegepast. Het kan dus als uithangbord van technologische innovatie 
dienen. 

DORP
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Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

Financiering EHS
Vergrijzing
Woningbouwopgave

WOONZORGLANDGOED

Nieuwe vormen van zorg.
Nieuwe woonvormen.
Natuurontwikkeling.

Grote ontwikkelkorrel: afwisselend kamer-
landschap.
Aanleg van nieuwe bossen / lanen.

Het woonzorg landgoed is een (gezamenlijke) dependance van ziekenhuizen 
en revalidatiekliniek. Hier kunnen mensen tijdelijk verblijven en hun 
behandeling en herstel ondergaan in een rustgevende bosrijke omgeving. 
Zoals bij nieuwe landgoedontwikkelingen is het grootste deel openbaar 
toegankelijke natuur. Ook is er plek voor ouderenwoningen, die met een 
hoge zorgvraag makkelijk bediend kunnen worden.

patiënten

ouderen

Boer: onderhoud

recreanten

ontwikkelaar
ondernemer

advies natuurontwikkeling

BEHANDELCOMPLEX

(ZORG)WONINGEN

NATUUR



boer

GOLFWONEN

onderhoud

recreanten
bewoners

investering

investering

investering

natuurontwikkeling

WOONERF

WOONERF

NATUUR EN GOLFBAAN

De toenemende populairiteit van golf onder hoger opgeleiden kan benut 
worden om nieuwe natuur aan te leggen. In combinatie met een aantal 
woonerven leidt dit tot een unieke landstedelijke woonomgeving. De 
ruimtelijke vorm van de golfbaan leent zich goed om een kleinschalige en 
afwisselen kamerlandschap te produceren. De woonerven die nodig zijn om 
het nieuwe groen te financieren kunnen hier goed in geïntegreerd worden. 

Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

Aantrekkelijke woonomgeving kenniswerkers.
Nieuwe vorm van recreatie
Natuurontwikkeling

Vormgeving van de woningbouwopgaven 

Realisatie van de Ecologische hoofdstructuur
Gebruik V.A.B.

Vormgeving aan kleinschalig en afwisselend 
landschap
Toegankelijk maken landschap met aanleg/
onderhoud van padennetwerk.
Golf als vorm van landschapsbeleving
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Een multifunctioneel landschapspark waar de intensieve veehouderij 
uit de rest van het gebied geclusterd kan worden. De boeren die 
in andere situaties moeten stoppen of verhuizen naar een andere 
provincie hebben hiermee een duurzaam alternatief. Door de clustering 
van veevoer productie, varkenshouderij, energieopwekking en 
vleesverwerking gaat de efficientie en duurzaamheid omhoog. Hierdoor 
ligt ook kostenbesparing voor de hand die ingezet kan worden om het 
proces schoner te maken. Combinatie met educatie en voorlichting is 
logisch, ook ligt een combinatie met R&D (de foodcampus in Helmond) 
voor de hand: een hightech ontwikkeling die goed bij Brainport past. 

DE AGROHUB

Nieuwe vormen van werken.
Specialisatie en samenwerking 
boerenbedrijven.
Agropark vormt een toeristische attractie.

Benutting Noordoostcorridor.
Alternatief voor het stoppende boerenbedrijf.

- Versterken en benutten van rationele 
verkaveling.
- Versterking van het industriële karakter.
- Aantakking op moderne én traditionele 
landschapselementen.

Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

KENNISCENTRUM/

RESTAURANT

VARKENSHOUDER

VARKENSHOUDER

VARKENSHOUDER

ENERGIECENTRALE

       biomassa

SLACHTERIJ

VEEVOER

AKKERBOUW

TUINBOUW

onderwijs,
R&D

energie

lokale bedrijven

voedsel

boer

recreanten



COÖPERATIENETWERK
Deze niet-ruimtellijke bouwsteen is wel van belang voor een klimaat waar de 
transitie van het platteland soepel en snel gaat verlopen. Een netwerk van 
boeren, bewoners, ondernemers waarin uitwisseling van producten en kennis 
centraal staat. Ook het collectief aanpakken van energieproductie/beheer 
of het afstemmen van diensten hoort hier bij. Een aantal netwerken samen 
kunnen vervolgens het hele Rijk van Dommel en Aa beslaan. 

Economie

Lokale opgaven

Landschapsontwikkeling

Afstemming gonstoffen / afval
Samenwerking promotie

Effectief kunnen inspelen op gebeurtenissen en 
problemen. 

Aanpakken en waarborgen van de openbare 
routes en publiek domein.

bewoners

ondernemers

boergemeente
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WELLNESSBOER HET GENIALE BUURTSCHAP
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DRIE KANSRIJKE CONCEPTEN

Om te laten zien hoe deze nieuwe economische concepten in het 
landschap zouden kunnen landen zijn er drie uitgewerkt: de Agrohub, 
het Geniale buurtschap en de Wellnessboer. De selectie van de drie 
concepten is zo gemaakt dat meeste interessante aspecten aan bod 
komen, zoals nieuwe infrastruur, waterberging en voedselproductie. 
Ook zijn ze zeer verschillend in de ontwerpopgave: afwisselend zijn 
routing, programma en ruimtelijkheid leidend in de vormgeving.

7. ONTWERPDE AGROHUB



DE AGROHUB
7. ONTWERP

NOODZAAK INNOVATIE IN VEEHOUDERIJ
De veehouderij en landbouw zal in de toekomst andere 
vormen moeten gaan aannemen gezien de landelijke 
trend in stoppende boeren bedrijven. Enerzijds kan een 
schaalverkleining naar biologische veehouderij en kwekerij 
als met eventueel verbredende activiteiten een oplossing zijn. 
Daarnaast is er juist de specialisatie door schaalvergroting, 
zodat veehouderij duurzamer en concurrerender gemaakt 
kan worden. De Agrohub biedt een toekomstperspectief aan 
intensieve veehouderijen in het plangebied. Het biedt boeren 
een kans om een noodzakelijke uitbreiding te doen en, in het 
geval van een coöperatie, zelf zijn bedrijf te verkopen en zelf 
werknemer bij de coöperatie te worden. 
Een Agrohub bestaat uit een aantal veehouderijen, een 
biomassainstallatie, viskwekerij, slachterij en eventueel 
een eigen veevoerproductie en wellicht galstuinbouw. De 
samenstelling verschil per plek. Het doel is dus om zoveel 
mogelijk lokaal geproduceerde grondstoffen te gebruiken, te 

hergebruiken en transport te minimaliseren. Hierdoor wordt 
efficienter en diervriendelijker geproduceerd en ontstaat 
tegelijkertijd een echt regionaal product.
LOCATIE
Door op een aantal goed ontsloten plekken in te zetten 
op zo’n hub hoeven de boeren die graag verder willen 
niet meer uit te wijken naar andere delen van het land of 
Europa. Tegelijkertijd worden kwetsbare natuurgebieden 
op deze manier beter beschermd. Het kanaalsysteem 
leent zich goed voor een netwerk van agrohubs gezien 
veel voedselproducerende bedrijven hier aan gelegen 
zijn. Zij leveren grondstof voor veevoer en kunnen de 
producten weer verwerken. De Agrohub wordt dus 
ontwikkeld op plekken waar zich veel veehouderij bevindt 
en geeft een hernieuwde relatie tussen landschap 
en industriële infrastructuur. In dit geval worden de 
gebiedspaspoorten gehanteerd en komt de Agrohub in het 
heideontginningslandschap.

B R A I N P O R T
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1: Programma en kringloopsysteem als 

uitgangspunt.

2: Elke functie krijg een landschappelijke 

kamer.

3: Aantakking op infrastructuur en kavelstructuur.



BOUWSTENEN
Elke functie krijgt een grote landschappelijke 
kamer tussen de 5 en 8 hectare met 
een erfoppervlakte van maximaal 1.5 
hectare. Hierdoor ontstaat er een open 
landschap passend bij het karakter van de 
heideontginningen.
HET SYSTEEM
- De bedrijven liggen in de volgorde van de 
kringloop. Niet alle bedrijven hoeven aan 
het kanaal te liggen, dit geldt alleen voor de 
veevoer productie (aanvoer), de slachterij 
(distributie) en de viskwekerij (water uit 
kanaal).
- Grondstoffen voor veevoer komen van 
omliggende bedrijven naar de veevoer fabriek. 
- Drie grote veehouderijen (500 NGE, max. 
9000 dieren) waarvan een gespeciliseerd in 
biggen en zeugen)
- De mest van de varkens is voeding 
voor de viskwekerij en grondstof voor de 
biomassainstallatie.
- Viskwekerij zuivert en gebruikt kanaalwater. 
- Vlees en visproducten en slachtafval 
kunnen via het kanaal en de snelweg worden 
gedistribueerd. 
LANDSCHAP
Gestreefd is om het rationele en utilitaire 
karakter van de heideontginning uit te buiten. 
Elk bedrijf krijgt een landschappelijke kamer 
en erfbeplanting. Twee nieuwe lange assen 
benadrukken de uitgestrektheid. Het nieuwe 
stuk kanaal geeft een extra industrieel 
element.
ONTSLUITING
Introductie van twee nieuwe assen laat het 
gebied beter aansluiten op de omgeving. 
Tegelijk zorgen deze er voor dat het nieuwe 
stuk kanaal niet helemaal bepalend wordt 
voor het functioneren. De nieuwe snelweg 
krijg achter in het gebied een aanluiting. 
Deze is dan ook primair voor de Agrohub 
en slecht geschikt als sneller sluiproute voor 
autoverkeer. Voordeel van de clustering 
van bedrijven is de besparing van transport. 
Alles ligt op loopafstand en dat kan benut 
worden door speciale varkensroutes tussen 
de bedrijven te leggen zodat de dieren lopend 
getransporteerd kunnen worden.

Veehouderij (vermeerdering)

Lieshout

Veehouderij

Veehouderij

Biomassa

Viskwekerij

Veevoer

Slachterij

Fileerderij
Kantoren

Kenniscentrum

Helmond

Eindhoven

Son
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De bedrijven liggen op loopafstand en dit kan benut worden door speciale varkensroutes tussen de bedrijven te leggen. Dit vergroot ook de belevingswaarde.
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HET GENIALE BUURTSCHAP
7. ONTWERP

BRAINPORT-WAARDIG WONEN EN WERKEN
Dit project geeft gehoor aan de vraag naar innovatieve 
woon- en werkmilieus. Het is een combinatie van een 
buurtschap en een landelijke campus. De collectieve 
kwaliteiten van het landelijk gebied worden hier op 
een aantal manieren toegepast: het wonen of werken 
op een erf, de erven die vervolgens gegroepeerd zijn 
rond een collectieve ruimte en een centrale energie- 
en watervoorziening. Deze zelfvoorzienende high-tech 
functies maken het project goed passend bij de Brainport 
ambities. 
Door de woningen geschikt te maken voor zowel 
ouderen, jongeren en tijdelijke bewoning ontstaat een 

rijk gezelschap die van elkaar kunnen profiteren door 
bijvoorbeeld kinderopvang of tuinonderhoud.
LOCATIE
De aanleg van de Noordosotcorridor geeft veel plekken 
opeens de potentie voor dit concept. Zowel oude 
agrarische bebouwing als nieuwbouw kan gebruikt 
worden. Volgens de gebiedspaspoorten kan deze 
ontwikkeling goed gebruikt worden om het landschap 
kleinschaliger en beter ontsloten te maken en is het 
kampenlandschap dus een logische plek. 
De buurtschappen zijn altijd gelegen aan secundaire 
routes, waardoor uiteindelijk een interessante schakeling 
ontstaat: een zandpadennetwerk met buurtschappen.

Locatie geniaal buurtschap
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1: Een grote lege ruimte in een voormalige kleinschalig landschap. 2: Schaalverkleining en collectiviteit worden 

geïntroduceerd door plaatsing van een buurtschap.

3: Aansluiting op lokale routes, waterwegen en kavelstructuur 

laat een ‘binnenstebuiten’ buurtschap ontstaan.



BOUWSTENEN
Er zijn twee bouwstenen: het bedrijfserf 
(groot) en het woonerf (klein). De 
bedrijfserven worden bevolkt door 
higtechbedrijven, zo ontstaat er bijvoorbeeld 
een Philips-erf. 
Daarnaast wordt er ook een zone rond 
het buurtschap aangekocht om uitzicht te 
garanderen, deze wordt bijvoorbeeld gebruikt 
als moestuin of paardenbak.

HET SYSTEEM
Het buurtschap beschikt over een energiekas 
waar zowel voedsel in verbouwd wordt 
als warmte wordt gegenereerd. Deze 
wordt vervolgens in de grond opgeslagen. 
Aansluiting op de naastgelegen kas is 
vervolgens ook mogelijk.
Het grijze water wordt gezuiverd en 
hergebruikt door bijvoorbeeld het DESAH 
systeem, het zwarte water wordt afgevoerd 
naar de vergistingsinstallatie op de 
nabijgelegen Agrohub.

LANDSCHAP
Gesprobeerd is om de openheid van het 
landschap op te breken in kleinere delen. 
Dit is gedaan door het concept van het 
traditionele buurtschap (erven rond een 
kruispunt van routes) binnenstebuiten te 
keren. De routes lopen nu dus om het 
buurtschap heen waardoor in het midden 
een besloten brink ontstaat. Elk erf legt 
erfbeplanting aan zodat ze samen een 
robuust element vormen.

ONTSLUITING
De secundaire routes zijn de hoofdontsluiting 
en vormen tegelijk het recreatieve netwerk.  
De binnenzijde is een autoluwe brink. 
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De multifunctionele zone rond het buurtschap met de route naar binnen.



Richting laag broeklandschap
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Richting het hogere heidelandschap



DE WELLNESSBOER
7. ONTWERP

MULTIFUNCTIONEEL LANDSCHAP LANGS OUDE 
LIJNEN
De boer als watermanager: draagt zorg voor opslag, 
distributie en kwaliteit. Als verbredende activiteit wordt 
het water gebruikt als visvijver en kan de boer een 
samenwerking aangaan met een wellnessbedrijf. 

LOCATIE
Dit gebied is aangewezen als potentiele plek voor 
waterberging. De plek wordt sterk begrensd door 
verschillende routes en hoogteverschillen. De lage 
gedeelten worden ingeklemd door de hogere: de 
kanaaldijk, heuvelakkers en in de toekomst ook de 
snelweg. Dit vormt de aanleiding voor de vorm van het 
ontwerp. 
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1. Oude en nieuwe routes zijn sterk aanwezig in het landschap. 2. De routes bepalen mede de vorm van de bassins. 3. Rietaanplant maakt de ruimte weer kleinschaliger. De bebouwing 

komt op een knooppunt van routes.



BOUWSTENEN
Dit is een landgoed-achtige ontwikkeling: 
een groot grondgebied met een plek waar de 
bebouwing geconcentreerd wordt. In dit geval 
is dat op een knooppunt van routes en waar 
een nieuwe brig moet komen. 

HET SYSTEEM
- Er zijn drie niveau’s: het rechter bassin 
stroom incidenteel vol, het linker bassin 
regelmatig en het middelste bassin staat altijd 
vol. Hierdoor kan de waterkringloop blijven 
stromen terwijl er ruimte is voor meer water.
- Water komt natuurlijkerwijs uit de 
zuidoostelijke richting en stroomt in de 
Dommel die het via de Maas naar zee brengt.  
Ten tijde van piekafvoer kunnen de bassins 
onderlopen om de druk op de dommel te 
verminderen. 
- In tijden van droogte kan gebiedsvreemd 
water uit het kanaal worden binnengelaten dat 
wordt gezuiverd door het riet. Dit kan gebruikt 
worden voor irrigatie.
- Het grijze water van het wellnesscentrum 
kan na bezinking ook door het riet gezuiverd 
worden. 

LANDSCHAP
De aanplant van riet voor de waterzuivering 
zorgt er voor dat de grootschaligheid van het 
watervlak gebroken wordt. Dit is passend bij 
de orginele landschapsstructuur: kleinschalige 
broekontginningen. De heuvelakkers worden 
door het water en de routes extra benadrukt: 
de hoogteverschillen tussen heuvelakkers en 
de laagste punten in het gebied zijn zo’n twee 
meter. 

ONTSLUITING
Er zijn veel verdwenen zandpaden in het 
gebied, dus om het recreatief te ontsluiten 
hoeven deze slechts hersteld te worden. Er 
worden dan ook geen nieuwe aangelegd. Wel 
komt er een nieuwe brug bij de ingang van 
het wellnesscentrum om een oude route te 
herstellen waardoor dit weer een doorgaande 
recreatieve route kan worden. Ook kan er nu 
gemakkelijk een functionele verbinding met 
de nabijgelegen manege gemaakt worden als 
onderdeel van de wellness. Nederwetten

Manege

Dommel

Breugel
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Nederwetten
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GEEN PLAN, MAAR EEN AGENDA
7. TERUGKOPPELING: UITVOERINGSAGENDA EN NETWERK

In het vorige hoofdstuk is vooral de ruimtelijke uitwerking aan bod 
gekomen. Wat de voorgestelde arrangmenten vervolgens voor invloed 
hebben op de ‘duurzame doorontwikkeling’ van het plangebied wordt in 
dit hoofdstuk belicht. 

Leegstaande schuur, Soeterbeekseweg



Woningbouwopgave en demografie

Vrijkomende agrarische bebouwing  (V.A.B.)

Waterberging

Natuurontwikkeling en de EHS

Leefbaarheid kleine kernen

Boerenbedrijven: bedrijfsontwikkeling

Ruimtelijke projecten

2015

 Aanleg nieuwe verbindingen:

- Boost voor brede boer

- Aanleg waterberging 

- Ontwikkeling landgoed 

(bestaande ontwikkeling)

- Start  mogelijkheid boeren 

voor verplaatsing naar 

Agropark

Een van de drie ingrediënten van de verschillende 
arrangmenten zijn de lokale opgaven. In de tijdlijn is te 
zien wat de prognoses zijn van deze trend en hoe de 
verschillende arrangmenten hier op inspelen. De inzet 
in de tijd hangt sterk samen met meest invloedrijke 
ruimtelijke project: de noordoostcorridor. In de kaartjes 
is schematisch te zien waar en wanneer welke projecten 
kunnen plaatsvinden. In het kort betekent het dat in 
de periode vóór de realisatie van de noordoostcorridor 
vooral ingezet wordt op verbrede boeren en particulieren 
landgoederen, terwijl daarna de mogelijkheden voor een 
agropark en nieuwe buurtschappen zijn toegenomen. 

Woningbouwopgave en demografie
Hoewel sommige kleine kernen krimp kennen blijft de 
bevolking in de metropoolregio Eindhoven-Helmond 
licht groeien. De bevolkingsprognose voorspelt dat 
de Eindhovense bevolking zal toenemen tot 231.000 
inwoners in 2020. Woningbouwopgave: BSGE-afspraken 
(eerder BOR-Akkoord): In de periode tot aan 2021 ligt de 
netto opgave voor de SRE-regio op 30.439 woningen. De 
arrangmenten nemen een deel van de opgave op zich.
Vrijkomende agrarische bebouwing  (V.A.B.)
In het plangebied: een sterke afname van boerenbedrijven 
en dus toename van leegstand van agrarische bebouwing. 
105 erven in (2000), 60 in (2010), extrapolatie naar 2020 
geeft 15-20 erven. Dat betekent dat er komende 10 
jaar nog zo’n 40 bedrijfsgebouwen vrij komen. Niet elke 
schuur hoeft en kan herbestemd worden. Maar de sterke 
toename kan wel afgevlakt worden.
Waterberging
Een waterbergingsopgave in het plangebied moet vorm 
krijgen. Klimaatverandering geeft steeds meer druk op 
waterberging en - management, waar de arrangementen 

verlichting in kunnen brengen.
Natuurontwikkeling en de EHS
Nu overheden (vooral provincies) een pas op de 
plaats maken en zelfs staatsbosbeheer van plan is om 
natuurgebied te verkopen zal de geplande EHS moeilijk 
op traditionele wijze tot stand komen en misschien zelfs 
krimpen. De arrangementen kunnen de afnemende trend 
ombuigen.
Leefbaarheid kleine kernen
Naar verwachting groeit het aantal 65+-ers in de gehele 
regio stevig, met een verdubbeling van het aandeel in een 
aantal landelijke gemeenten in 2040.  In het plangebied: 
40% zal ouder zijn dan 65 in 2040! Gecombineerd 
met een slechte accomodatie voor starters daalt de 
leefbaarheid in kleine kernen: zorgvraag neemt toe terwijl 
draagvlak voor voorzieningen als scholen en verenigingen 
afneemt. De arrangementen kunnen zowel voorzieningen 
leveren als draagvlak voor kernen vergroten.
Boerenbedrijven: bedrijfsontwikkeling
Zoals eerder vermeld zijn de meeste boerenbedrijven 
gestopt of verhuisd. Om toch de agrarische sector 
aanwezigheid te geven in het gebied is een omslag in 
bedrijfsvoering noodzakelijk: het tradtitionele boerenbedrijf 
sterft uit maar biedt mogelijkheden voor evolutie. Trend: 
de toepassing van de arrangementen stagneren de 
afnemende trend.
Ruimtelijke projecten
Het belangrijkste project is de aanleg van de 
Noordoostcorridor welke rond 2020 voltooid moet zijn. 
De woningbouwopgave heeft vormt gekregen in Nuenen-
West, welke nu echter on-hold staat waardoor er ruimte 
is om naar andere vormen van woningbouw te kijken. De 
overige genoemde ingrepen zijn voorstellen.

ARRANGEMENTEN IN DE TIJD
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Woningbouwopgave en demografie

Vrijkomende agrarische bebouwing  (V.A.B.)

Waterberging

Natuurontwikkeling en de EHS

Leefbaarheid kleine kernen

Boerenbedrijven: bedrijfsontwikkeling

Ruimtelijke projecten

2020

 Aanleg noordoostcorridor: 

 - Groei agropark

- NIeuwe buurtschappen

- Doorontwikkeling brede boer

- Wellness bij waterberger

2025

Toegenomen bereikbaarheid: 

- Nieuwe buurtschappen

- Nieuwe landgoederen



NETWERK 2025

De volgende netwerkkaarten laten zien hoe het 
gebied zou kunnen transformeren naar een volwaardig 
metropolitaan plattelandschap. De inzet van de 
verschillende arrangementen volgens de paspoorten 
leiden dus niet alleen tot een ruimtelijk beeld, maar ook 
naar een netwerk van voorzieningen en functies waarin de 
samenhang van stad en land centraal staat. Het landelijk 
gebied heeft hierbij zijn eigen rol in het ‘metropolitaan 
systeem’. Er zijn hierbij vier systemen het meest relevant: 
het recreatieve systeem, agrarisch systeem, energetisch 
systeem en het sociale netwerk. Er is steeds aangegeven 
welke functies zich er nu bevinden en hoe deze zouden 
kunnen uitbreiden of juist verdwijnen. 

RECREATIEF NETWERK
Dit is vooral een ‘gevolgen netwerk’ : de verbredende 
activiteiten van boeren of de landgoed ontwikkelingen 
hebben allemaal recreatieve meerwaarde, maar er zijn 
geen ontwikkelingen die recreatie als enige doel hebben. 
Langs de linten ontwikkelen zich boeren nevenactiviteiten 
terwijl in de natuurlijke zones de extensieve en recreatie 
plaatsvindt. De nieuwe verbindingen over de Dommel 
stimuleren de verbreding van boerenbedrijven. De kernen 
van de dorpen zijn knooppunten in het netwerk.

SOCIAAL NETWERK
Voor de nieuwe woonontwikkelingen werken er drie 
schalen. Op de schaal van het buurtschap zelf kunnen 
mensen tijd en kennis uitwisselen waardoor bijvoorbeeld 
kinderopvang zelf geregeld kan worden. Voor dagelijkse 
voorzieningen als school en verenigingsleven zijn de 
buurtschappen aangewezen op de dorpen. Zo houden de 
nieuwe woonontwikkelingen de voorzieningen in de kernen 

in stand. Vervolgens is er nog de schaal van de niet-
dagelijkse voorzieningen: Nuenen, Eindhoven en Son en 
Breugel. Netwerkinterventie: nieuwe woonontwikkelingen 
gedeeltelijk zelfvoorziendend maken en aansluiten op de 
kleine kernen. 

AGRARISCH NETWERK
De ‘levendige linten zone’ is goed verbonden met de 
stad en is de plek waar boeren niet specialiseren maar 
verbreden. Hier ligt de nadruk op beleving en productie 
voor lokale markt en eigen consumptie. Het agropark 
daarentegen is juist voor regionale of landelijke productie. 
De weg tussen Eindhoven en Nuenen transformeert 
verder naar een landelijke supermarkt: er is veel 
intensieve tuinbouw wat nog meer kan worden versterkt.  
Netwerkinterventies: verzameling van grootschalige 
veehouderij op een goed bereikbare multimodale plek. 
Knooppunten en routes in het langzaamverkeersnetwerk 
gebruiken voor beleefbare brede boeren.

ENERGETISCH NETWERK
Het ‘geniale buurtschap’ is voor een deel zelfvoorzienend 
en zorgt voor warmte en water. Veel functies kunnen op 
elkaar worden aangesloten zodat er een ruraal ‘smart-grid’ 
ontstaat. Overschotten of tekorten worden gemakkelijk 
afgevoerd en aangevuld door de hoogspanningsleidingen 
die nooit ver weg zijn. Het centrale energiesysteem wordt 
dus verrijkt en aangevuld met lokaal geproduceerde 
energie. 

Kaartenbundel E1-E4 .
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1. Het recreatieve netwerk

3. Het agrarische netwerk

2. Het sociale netwerk

4. Het energetisch netwerk



KATALYSATORKAART

Waar nu te beginnen? De strategie die ik heb ontwikkeld 
is nadrukkelijk geen blauwdruk, of masterplan. De 
transitie in het landelijk gebied is een doorgaand 
proces en we springen op een bepaald moment in. De 
arrangementen die in het vorige hoofdstuk aan bod zijn 
gekomen zijn allemaal manieren om vorm te geven aan 
die transitie; mogelijke projectscenario’s. Sommige zijn 
meer voor de hand liggend en relevant dan anderen.  In 
de katalysatorkaart heb ik de belangrijkste projecten 
aangegeven die op korte termijn kansrijk zijn, of 
essentieel voor de transitie in het gebied. Op moment van 
schrijven staan er bijvoorbeeld meerdere boerenbedrijven 
leeg. Enkelen liggen op goede locaties om een van de 
arrangementen op los te laten die in het vorige hoofstuk 
aan bod zijn gekomen. 
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HERBESTEMMING VAB:  LANDELIJKE SUPERMARKT

Een leegstaand boerencomplex omringd door tuinbouwbedrijven: 

de plek om een landelijke supermarkt te starten. Naast de 

intratuin en tegenover een restaurant, op een knooppunt van 

kleine wegen en dichtbij de stad. 

HERBESTEMMING V.A.B.: GENIAAL BUURTSCHAP

Een langgevelboerderij staat op dit moment leeg en vormt op de 

korte termijn een concrete kans om een eerste project te starten. 

De plek leent zich goed voor het ontwikkelen van een Geniaal 

Buurtschap.

NIEUWE VERBINDINGEN

Essentieel voor het metropolitaan plattelandschap is 

een goede verbondenheid. Routes en bruggen worden 

ge(her)introduceerd om de boerenbedrijven van een 

grotere stroom bezoekers te voorzien waardoor de 

transitie naar verbredende activiteiten vanzelf op gang 

kan komen.

AGROHUB

Een transitie in boerenbedrijfsvorming komt pas goed op gang als er een 

alternatief geboden wordt. Door het voor boeren aantrekkelijk te maken 

om hier uit te breiden of hun bedrijf aan de Hub te verkopen komt in de 

rest van het gebied de nadruk meer op kleinschalige activiteiten te liggen. 

De nieuwe afslag in 2020 versterkt vervolgens de positie van de Hub.

WATERBERGING 

Gelegen op een strategisch punt van oude routes die gemakkelijk opgewaardeerd 

kunnen worden. De jaarlijkse wateroverlast kan een directe aanleiding vormen 

voor dit project en geeft meteen een voorbeeldfunctie  als pilotproject voor de rest 

van het gebied. In een later stadium kan uitbreiding met wellness plaatsvinden.



Leegstaande langgevelboerderij, Nuenen
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Mijn pogingen om geen ontwerp te maken voor het hele 
gebied hebben geresulteerd twee redelijk losstaande 
producten: een zoneringssysteem en individuele projecten 
die daar binnen vallen. Het is uiteraard de vraag of 
deze nieuw gedefinieerde projecten genoeg ruimte gaan 
beslaan om de landschappelijke ambitie waar te maken. 
Vervolgens is het de vraag of landschappelijke ambitie 
überhaupt voorop moet staan in een tijd waar het voor 
veel ondernemers overleven is. Wordt de vrijheid die het 
platteland biedt niet te veel ingeperkt door de nieuwe 
paspoorten?  
Toch is het niet zo dat er de landschappelijke ambitie het 
hoofddoel is. Wat deze strategie beoogt te doen is juist 
een vorm van ontwikkelingsplanologie; de vrijheid om te 
ontwikkelen op het platteland is namelijk op dit moment 
beperkter dan in de stad. De paspoorten geven juist 
meer mogelijkheden om dit te doen en zullen dus eerder 
ontwikkeling aanjagen. 

Wat betreft de locatie was deze studie wellicht beter 
tot zijn recht gekomen in een groter gebied. Het Rijk 
van Dommel en Aa, het gebied tussen Eindhoven en 
Helmond, vormt daarvoor een logische opstap. Het wordt 
een stuk interessanter als het gebied niet door een maar 
door twee steden wordt beïnvloed. Ook worden verschillen 
binnen het gebied uiteraard groter, beter zichtbaar en 
geven meer aanleiding voor een strategie.

AANVULLEND ONDERZOEK / VERVOLGONDERZOEK
Ik zie een aantal mogelijkheden die in aanmerking komen 
om verder te onderzoeken.
1) Zoals eerder vermeld is het ontwikkelen van een 
paspoorten instrumentarium voor een groter gebied 

interessant om samenhang en gemeenschappelijlke 
identiteit in een regio aan te brengen. 
2) De individuele arrangementen moeten geverifieerd 
worden. De suggesties die in deze thesis zijn gemaakt 
kunnen aan de hand van interviews en ondernemerstafels, 
waar uitdrukkelijk zowel stedelijke als landelijke partijen 
aanschuiven, verfijnd en vernieuwd worden tot realistische 
businessmodellen. 
3. Individuele arrangmenten geven aanleiding tot het 
onderzoek naar specifieke systemen. Een netwerk van 
Agrohubs brengt een interessant regionaal metabolisme 
met zich mee. Ook het water- en energiesysteem zou 
nader uitgewerkt kunnen worden tot een regionaal smart-
grid. De schaal van het Rijk van Dommel en Aa leent zich 
hier uitstekend voor. 
4. Brabantse beeldentaal. Met het uitwerken van de 
deelontwerpen is telkens geprobeerd om tot nieuwe 
landschappen te komen passend binnen de principes van 
het paspoort. Het is echter de vraag of het Metropolitaan 
plattelandschap vraagt om een nieuwe beeldentaal, 
zeker gezien hoeveelheid fragmenten uit het traditionele, 
industriële en suburbane landschap. En ook gezien het 
huidige beleid waar wordt ingezet op reconstructie en dus 
het traditionele beel prevaleert.  Daarom is het interessant 
om nader te bekijken naar welk beeld we nu eigenlijk 
willen toewerken in het Metropolitaan plattelandschap. 
Hoe passen alle fragmenten uit het verleden daar in? En 
hoe doet het recht aan de huidige dynamiek? 

Ik hoop bovenal dat deze thesis kan dienen als voeding 
in de discussie rondom de vormgeving van het landelijk 
gebied in Brainport en dat het laat zien dat de strikte 
scheiding tussen rood en groen nuance behoeft. 

8. DISCUSSIE EN VERVOLGONDERZOEK

EEN WERKBARE METHODE?



METROPOLITAAN PLATTELANDSCHAP

Nieuwe allianties voor een leesbaar landschap
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