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INLEIDING

Ten behoeve van bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg is een
landschappelijk inpassingsplan opgesteld (d.d. 19-01-2018). Hierin is, ten behoeve van de
ontwikkeling van de betreffende projecten, de landschappelijke inpassing van beide initiatieven
nader onderzocht. Het onderzoek richtte zich in eerste aanleg op het formuleren van de
beleidsmatige doelstellingen en randvoorwaarden. Aanvullend zijn op basis van een
landschapsscan, waarbij de belangrijkste structuren in beeld zijn gebracht, mogelijke
aanknopingspunten gezocht. Op basis van het onderzoek is een advies geformuleerd ten aanzien
van de nadere uitwerking van de ontwikkeling in relatie tot het landschap. Hierna is, zowel voor
het ‘Poortgebied Bergsche Heide’ als voor het gedeelte ‘hoofdroute Landschapspark Bergsche
Heide’ een richting gegeven aan de landschappelijke inpassing van de planonderdelen.
2
2.1

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Poortgebied Bergsche Heide

Bij het zoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Poortgebied Bergsche Heide hebben
de provinciale en gemeentelijke beleidsstukken als uitgangspunt gediend. Hiervan is het behoud
van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) één van de
belangrijkste uitgangspunten. Dit is echter niet overal mogelijk gebleken. De ontwikkeling betreft
immers een ‘poortgebied’ met verschillende functies, waarbij optimaal duurzaam gebruik van de
beschikbare ruimte als uitgangspunt heeft gediend. Door het zoveel mogelijk concentreren van
de verschillende functies binnen het ‘poortgebied’ wordt dubbelgebruik van de parkeerplaatsen
voorgestaan. Op deze wijze wordt het benodigde oppervlak van het parkeren voor de
verschillende functies tot een minimum beperkt.
Als gevolg van de ontwikkeling van het ‘Poortgebied Bergsche Heide’ komt een deel van gebieden
van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te vervallen. De ontwikkeling van het Poortgebied is
echter nodig om de rest van het landschap van de Bergsche Heide te kunnen ontwikkelen. Met
het verdwijnen van delen van de NNB blijft het landschappelijk element, als zodanig, wel
behouden. De smalle groenstructuur, die het plangebied in een noordelijk en zuidelijk gebied
verdeelt, verdwijnt. Als compensatie voor het vervallen van de NNB in het Poortgebied, wordt
meer ten noordelijk in het Landschapspark nieuw NNB toegevoegd in het beekdal van de
Kraggeloop.
De ontwikkeling van het gebied biedt ruimte voor het realiseren van fastfood restaurants, een
hotel met een congrescentrum en een restaurant. Verder bestaat de mogelijkheid tot het
realiseren van een carwash en/of pick up point, een multifuel tankstation, een reclamemast en
ondergeschikte detailhandel. Hiervoor zijn een groot aantal parkeerplaatsen noodzakelijk,
waarvoor tevens het gebied ruimte dient te bieden.
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Als basis voor de landschappelijke inpassing hebben de bestaande groenstructuren, ten noorden
en ten oosten van de Bergsche Heide, gediend. Deze bestaande groenstructuren zijn als groene
rand van het mozaïek goed herkenbaar. Daarnaast is het reliëf van het gebied en zijn omgeving
van belang geweest om de zichtbaarheid van het achtergelegen landschapspark te beschermen
en te versterken.
Kijkend naar de planlocatie dan springen de groene randen van de aangrenzende bospercelen in
het oog. Als gevolg van de planontwikkeling zal een deel van deze bospercelen echter verdwijnen.
Om het zicht op de bospercelen toch te behouden is het van belang om deze omranding in het
plangebied te versterken en te voorkomen dat toekomstige bebouwing het zicht op de rand
volledig aan het oog onttrekt. De bestaande bospercelen zouden hiertoe aan de randen met het
plangebied versterkt kunnen worden en als kader kunnen dienen voor de nieuwe functies. Hiertoe
wordt het toevoegen van extra bomen voorgestaan met bijbehorende onderbeplanting. Door de
onderbeplanting wordt het groene karakter van de randen nog extra versterkt.
Het poortgebied kan worden verdeeld in twee gebieden met ieder een eigen ruimtelijk beeld. Het
noordelijk gebied wordt ontwikkeld met één centraal bouwwerk met daarbinnen verschillende
functies. Het zuidelijk gebied kent echter meerdere bouwvormen ten behoeve van schillende
soorten functies.
Binnen het masterplan Bergsche Heide wordt voor de verschillende bouwvormen vaak gesproken
over ‘landgoederen’. Deze term is voor de onderhavige bebouwing echter niet van toepassing.
Voor beide bebouwingsvormen dient meer aansluiting te worden gezocht bij het realiseren van
‘moderne’ buitenplaatsen.

Buitenplaats: een gebied waar een innige relatie tussen huis en parkachtige omgeving bestaat,
meestal geen drager van economische waarden en bedoeld voor status en recreatie. De stad
fourneert stedelingen als opdrachtgevers en gebruikers. Een buitenplaats is altijd verbonden
geweest met de situs, de ondergrond van landschap waar hij werd ontworpen: langs de rivier, in
de binnenduinrand, in de polder, op de klei of het zand; hij is innig verknoopt met
landschappelijke waarden. Bron: Nieuwe landgoederen, State of the Art.
Een buitenplaats is vaak ontworpen met bedacht landschap en met uitgesproken of minder
uitgesproken vormkenmerken. Het gaat om een mengeling van architectuur, civiele techniek,
waterbouwkunde, kunst en wetenschap, gelegen in het landschap. Belangrijk is dat een ‘moderne’
buitenplaats geen bonte verzameling van landschapselementen wordt, maar dat er aandacht is
voor de maat en schaal binnen het ontwerp om de nieuwe landschappelijke elementen ook
daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen laten krijgen binnen het karakter van de ‘moderne’
buitenplaats.
In het verleden hebben zichtassen en zichtlijnen altijd een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling landgoederen en buitenplaatsen; op en vanuit de bebouwing, door de bebouwing
en/of op en vanuit het omliggende landschap. Aangezien het Poortgebied Bergsche Heide als
belangrijkste entree van het achtergelegen landschap gaat fungeren is het dan ook belangrijk dat
er een herkenbare en typerende verbinding wordt gelegd met het Landschapspark Bergsche
Heide. Derhalve is ervoor gekozen om een brede zichtbaan tot ver in het landschapspark van
Bergsche Heide te realiseren. Deze zichtbaan dient begeleidt te worden met bomen, met een
onderscheidende afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het achtergelegen gebied.
Ten behoeve van deze zichtbaan komt de bestaande smalle groenstrook (NNB) te vervallen.
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Het contrast dient hierbij gevonden te worden in de korte afstanden en niet in de lange afstanden.
Ook meerdere rijen zijn hierbij denkbaar. De gelijke soort en leeftijd van de bomen zijn hierbij
onderscheidend. Het behoud van de bestaande smalle groenstrook zou deze herkenbaarheid
teniet doen.
De laan wordt voornamelijk ingericht voor het gemotoriseerd verkeer. De bermen dienen te
worden beplant met zomereiken met een onderlinge plantafstand van 10 meter. Aangezien de
eiken niet gelijk volgroeid zijn, is het wenselijk om bij het planten van jonge eiken eerst een
plantafstand van 5 meter aan te houden en na verloop van tijd de laan uit te dunnen naar een
planafstand (h.o.h.) van 10 meter. Ondergroei middels opgaande beplanting wordt hierbij niet
voorgestaan. De bermen worden voorzien van een streekeigen grassoort. Hiermee worden de
doorzichten naar de achtergelegen functies niet belemmerd. Het langzaam verkeer krijgt zijn plek
tussen de bospercelen en de laan. Hierdoor ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen de
verschillende verkeersdeelnemers.
Om te voorkomen dat deze brede laan binnen het poortgebied een te grote scheiding gaat vormen
tussen de twee verschillende deelgebieden, wordt de inrichting van de laan pas voorgestaan
vanaf de rotonde van het poortgebied. Deze rotonde (centraal gelegen in het gebied) fungeert
als keuze element voor de toekomstige bezoeker. De rotonde vormt de directe entree naar het
noordelijke deelgebied, zuidelijk deelgebied of het oostelijk gelegen landschapspark.
De toekomstige functies zorgen ook voor enige verschil in het ontwerp van beide deelgebieden
De bouwstenen voor beide gebieden zijn immers verschillend.

2.1.1

Noordelijk deelgebied van Poortgebied Bergsche Heide

Het noordelijk gebied zal straks plaats moeten gaan bieden aan een hotel met aanverwante
functies en diverse bijbehorende parkeerplaatsen en bevoorrading. Het gaat hierbij om één
gebouw met mogelijk enige geleding voor de verschillende functies van het gebouw. Dit in
tegenstelling tot het zuidelijk gebied waar de verschillende functies ieder gebruik maken van een
afzonderlijk gebouw, maar waarbij wel een samengestelde enscenering wordt voorgestaan.
Voor beiden deelgebieden zal de bebouwing duidelijk herkenbaar moeten zijn vanuit de Rijksweg
A4, maar ook vanuit de brede entreelaan. In het noordelijk gebied fungeert het hoofdgebouw in
ruimtelijke zin als hoofdelement in het landschappelijk ontwerp. Het gebied kent een
rechthoekige, bijna vierkante, vorm. De positie van het gebouw binnen het gebied is dan ook erg
belangrijk voor de rest van het ontwerp. Het gebied wordt aan 2 zijden (noord- en oostzijde)
omsloten door bos en aan één zijde (zuidzijde) door de nieuwe ontsluitingsweg. De westelijke
grens wordt bepaald door de berm van de Rijksweg A4. Voor de zichtbaarheid vanuit de nieuwe
ontsluitingsweg, is het van belang dat het zicht niet wordt belemmerd door hoge landschappelijke
elementen. Aanvullend is een brede laan met bomen, gericht op de bebouwing, niet gewenst. Dit
zou de herkenbaarheid van de centrale laan naar het landschapspark doen verminderen.
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Zicht op noordelijk deelgebied, waarbij de lage percelen duidelijk worden omsloten door hoge groene wanden.

Vanuit landschappelijk oogpunt is het gewenst om het gebouw zoveel mogelijk centraal in het
gebied te positioneren. Het gebouw staat dan vrij in de groen omrande ruimte en is vanaf de
rijksweg en de brede laan duidelijk zichtbaar. Vanuit de brede laan kan een landschapselement
in de vorm van een brede groene haag of water als bindend element dienen. Het realiseren van
één duidelijke entree is hierbij uitgangspunt. Het voorterrein, de voortuin/parkeerterrein, vraagt
om een tuininrichting met lage hagen en groen blijvende heesters. Het terrein dient echter wel
herkenbaar te zijn als parkeerterrein en het toevoegen van betonnen verharding kan dan ook niet
worden voorkomen.
De toekomstige parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk binnen deze ‘voortuin’ een plek te krijgen.
Deze voortuin vormt het gebied aan de zuidzijde van de toekomstige bebouwing. Door de
toekomstige groene invulling van het parkeerterrein voornamelijk laag (maximaal 1 meter) uit te
voeren, blijft het zicht op de groene omranding zoveel mogelijk in takt. Dit past bij de bestaande
landschappelijke situatie, waarbij functies worden omsloten door groene wanden.
Om de groene randen te benadrukken wordt in het gebied tussen het parkeerterrein en de
bosranden lage opgaande beplanting voorgestaan. Deze beplanting komt reeds in diverse delen
van het landschapspark voor, maar is verdwenen als gevolg van het bestrijden van de
Amerikaanse vogelkers (paragraaf 3.2.2). Deze lage opgaande beplanting voorkomt tevens dat
door de lichtbundels van het toekomstige verkeer de flora- en fauna rondom het plangebied wordt
verstoord.
Ten behoeve van het waarborgen van voldoende parkeerplaatsen bij evenementen of congressen
binnen het toekomstige hotel is aan de achterzijde van het hotel tevens een parkeerterrein
voorzien. Dit parkeerterrein zal echter meer een natuurlijk karakter krijgen in aansluiting op het
omliggende bosgebied. Bij de inrichting van het terrein is het gewenst dat enkele bestaande
bomen ingepast worden binnen het ontwerp, waarmee het terrein een meer natuurlijke uitstraling
krijgt. De parkeerplaatsen worden verscholen als clusters binnen de lage beplanting aangelegd.
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Binnen deze ‘moderne’ buitenplaats is het van belang dat het hoofdgebouw ook een opvallende
en moderne uitstraling krijgt met een sterke, eigen identiteit. Het architectonische ontwerp dient
in samenhang met de uitwerking van de landschappelijke inpassing te worden gemaakt. Het
gebruik van duurzame en natuurlijke materialen is een nadrukkelijke wens. Materialen als glas,
metaal en beton lenen zich hier uitstekend voor. Houttoepassingen dragen met hun natuurlijke
uitstraling bij aan het humane, duurzame, eerlijk en ecologische karakter van de omgeving.
Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een ingetogen kleurenpalet in harmonie met de
groene omgeving. Verder dient het bouwvolume zich te onderscheiden van de andere functies
binnen het poortgebied en de achterliggende bebouwing, met een heldere functionele
herkenbaarheid. Indien het hoofdgebouw uit meerdere volumes bestaat, dan dient er een
duidelijke onderlinge architectonische samenhang te zijn qua maat en schaal, horizontale en
verticale lijnen en materiaalgebruik. Duurzame en hoogwaardige materialisering geldt hierbij als
uitgangspunt.

2.1.2

Zuidelijk deelgebied van Poortgebied Bergsche Heide

Het zuidelijk gebied zal straks plaats moeten gaan bieden aan een carwash en/of pick up point,
een multifuel tankstation, (fastfood)restaurants, een reclamemast en ondergeschikte
detailhandel. Het gaat hierbij om meerdere bouweenheden. Voor beiden deelgebieden zal de
bebouwing duidelijk herkenbaar moeten zijn vanuit de Rijksweg A4, maar ook vanuit de brede
entreelaan. Er dient sprake te zijn van een driezijdige oriëntatie; een formele oriëntatie, naar de
A4 en de entreelaan, en een informele oriëntatie naar het achterland.
Voor het zuidelijk gebied is het gewenst dat er minimaal één entree wordt gerealiseerd. Voor het
voorgestane verkooppunt van motorbrandstoffen (tankstation) blijkt het vanuit het oogpunt van
veiligheid noodzakelijk te zijn dat het vrachtverkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van het
autoverkeer. Derhalve wordt op een zo kort mogelijke afstand van de afrit van de rijksweg A4 de
entree voor de vrachtwagens gepositioneerd.
Vervolgens is het de wens om de bezoekers van het poortgebied allereerst de brede zichtbaan te
laten benaderen en ervaren. Vervolgens komt men halverwege het poortgebied voor de keuze
richting het hotel voor een langdurig verblijf in een hotel of congrescentrum, richting het
landschapspark voor dagrecreatie of richting het tankstation met enkele fastfood ketens voor
tijdelijk verblijf. De nadruk ligt in dit gebied dan ook meer op ‘snel’ weg in plaats van op langdurig
verblijf. De bezoekers van dit gebied komen ook met name met de auto en willen graag zo kort
en zo snel mogelijk bij de functies parkeren. Bij het gebruik van een drive-in wordt zelfs helemaal
niet geparkeerd. Voor het functioneren van deze moderne buitenplaats vormt de parkeerplaats
dan ook een belangrijke rol. Dit moet vanuit de brede laan dan ook als zodanig herkenbaar zijn.
Deze open ruimte vormt een belangrijke bouwsteen voor de landschappelijke inpassing.
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Zicht op zuidelijk deelgebied

Verder dient het gebied ruimte te bieden aan het positioneren van verschillende
bebouwingseenheden. Het gaat hierbij om kleinschalige eenheden met een maximale
bouwhoogte van 8 meter (met ontheffing 10 meter). De eenheden kennen waarschijnlijk allemaal
een afwijkende hoogte ten opzichte van elkaar. De architectuur van de bebouwing kan onderling
verschillend zijn, maar dient een herkenbare landsgoedsfeer uit te ademen. Hierbij wordt het
gebruik van duurzame en natuurlijke materialen’, met een ingetogen kleurgebruik, wordt
nagestreefd.
De compositie van de bouweenheden in een rechthoekige omsloten vorm vergroot de
herkenbaarheid van de verschillende functies vanaf de rijksweg en de brede laan. Ten behoeve
van de herkenbaarheid van het gebied op grote afstand vanaf de Rijksweg A4 is het gewenst dat
er één gezamenlijke reclamemast wordt gerealiseerd, waarvan de verschillende ondernemers
gebruik kunnen maken. Deze reclamemast dient zo dicht mogelijk tegen de Rijksweg A4 te
worden gebouwd, om een verstoring van het achterliggende landschap te voorkomen.
Het zuidelijk deel van het poortgebied kent een enigszins ander landschappelijk beeld als het
noordelijk gebied. Het gaat hier om een meer open mozaïek verkaveling, waarbij de open
structuur van het groen een belangrijke rol speelt.
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Om het landschap een eenduidig en verbindend element te laten zijn voor de verschillende
eenheden is het van belang dat er een robuust en eenduidig kader wordt gerealiseerd. Met het
realiseren van een robuust element is de hoogte een belangrijk uitgangspunt. In verband met de
ontwikkeling zal een deel van het bosgebied worden gekapt. Als gevolg hiervan ontstaan er naar
verwachting verschillende ‘kale’ plekken in de omranding. Om het landschappelijk kader te
benadrukken is het gewenst om deze omranding aan te vullen c.q. te completeren.
In het zuidelijk deel van het plangebied zijn geen kenmerkende grote bosgebieden aanwezig. Het
gaat hier meer om solitaire bomen en opgaande beplanting met gras. Binnen het plangebied
wordt deze bestaande structuur met betrekking tot de bomen deels behouden en deels aangevuld
met nieuwe bomen. De bestaande beplanting komt vaak voort uit de voormalige tuinen van de
campingplaatsen en passen niet binnen het kenmerkende landschap. Deze beplanting wordt
verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting meer passend binnen het gebied. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om het toevoegen van lage Amerikaanse vogelkers en kleine krenteboompjes.
Met de openstructuur is het zuidelijk gebied toegankelijk voor bezoekers. Door het realiseren van
korte wandelpaden door het gras ontstaat er een aantrekkelijk recreatieve functie als rustplaats,
picknickplaats en/of plek om even je benen te strekken voor de ‘snelle’ bezoekers van het gebied.
Ook in dit deel van het plangebied is ten behoeve van het waarborgen van voldoende
parkeerplaatsen bij extreme drukke periodes (vakantie) een extra parkeerterrein voorzien. Dit
parkeerterrein zal echter meer een natuurlijk karakter krijgen in aansluiting op het omliggende
gebied. Bij de inrichting van het terrein is het gewenst dat enkele bestaande bomen ingepast
worden binnen het ontwerp, waarmee het terrein een meer natuurlijke uitstraling krijgt.
2.2

Gedeelte hoofdroute Landschapspark Bergsche Heide

Het, binnen de planontwikkeling opgenomen, gedeelte van de toekomstige ontsluitingslus dient
straks als route rondom het landschapspark. Het Poortgebied Bergsche Heide vormt straks het
gebaar om de recreant uit te nodigen om het gebied verder te betreden. Langs de route liggen
reeds (of komen) verschillende recreatieve voorzieningen voor bezoekers en passanten. De
nieuwe route heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het bestaande landschap. Bij de keuze van de
route is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande structuren, maar het voorkomen
van het ontginnen van landschapselementen ten behoeve van de ontsluitingslus is niet mogelijk.
Het ruimtebeslag van de ontsluitingslus is groter dan het huidige ruimtebeslag van bijvoorbeeld
zandpaden of fietsroutes.
De centrale laan van het Poortgebied Bergsche heide takt aan op de ontsluitingsweg. De
verwachting is dat er veel verkeer vanaf de rijksweg A4 het landschapspark gaat benaderen. De
centrale laan is dan ook belangrijk voor de herkenbaarheid van het achtergelegen
landschapspark. Ter plaatse van het knooppunt wordt de keuze gemaakt via welke richting men
het landschapspark benaderd. Belangrijk is dat hier duidelijk wordt gemaakt welke functies langs
welke richting zijn gelegen. Op deze wijze wordt ‘zoekverkeer’ voorkomen. Het verkeer dient
immers zoveel mogelijke te worden teruggedrongen binnen het landschapspark.
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De ontsluitingslus is straks voor de recreant die te gast is in het landschapspark. De route is een
nieuwe lijn, waarbij in alle opzichten het landschap zoveel mogelijke gerespecteerd dient te
worden. Het profiel dient dan ook zo smal mogelijk te worden gehouden, waarbij aandacht wordt
besteed aan het doorsnijden van landschappelijke lijnen in de vorm van beken, hoogteverschillen,
routes of bijzondere beplanting. Het voorzien in enkele faunaoversteekplaatsen is hierbij
voorstelbaar. Om het landschap beleefbaar en herkenbaar te maken vanaf de weg dient naast
het behoud, ook het versterken van deze routes te worden voorgestaan.
Met het ruimtebeslag van de weg dient zuinig te worden omgegaan. Een verkeerstructuur voor
gemotoriseerd verkeer past in principe niet in het landschap. De nieuwe functie dient zich als
gast in het landschap te gedragen. Het voorkomen van een te groot contrast tussen de
ontsluitingslus en het landschap staat dan ook voorop. Dit betekent:
- Opgaande verkeerstechnische elementen zo veel mogelijk weren (lantaarns, bebording);
- Toevoegen van extra beplanting wordt niet voorgestaan;
- Fiets- en wandelverbindingen opnemen in het ontwerp;
- Natuurcompensatie.

BIJLAGE 1
ONTWERP LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Poortgebied Bergsche Heide

BIJLAGE 2
ONTWERP LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Poortgebied Bergsche Heide + ontsluitingsweg
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