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1. INLEIDING

1.1 Naar een nieuw beleid voor het buitengebied

InhetkadervandeRevitaliseringLandelijkGebied(RLG)isindere-
constructieplannenbeleidopgenomenomde sociaal-economische
ontwikkelingenderuimtelijkekwaliteitvandebuitengebiedente
kunnenversterken.Eenenanderisconcreetvastgelegdindepro-
vincialebeleidsnota“Buitengebied”.Doordevoortdurendekrimp
indelandbouwsectordientdesociaal-economischeteruggangop-
gevangen te worden. Daarom worden alternatieve economische
mogelijkhedengestimuleerdomdeleefbaarheidvanhetplatteland
teversterken.DegemeenteSint-Michielsgestelwilvoorhaareigen
grondgebiedeenregelingopstellenwaarbijwordtaangeslotenop
hetprovinciaalbeleid.Hiervoor zijn tweedocumentennoodzake-
lijkhetbestemmingsplanendestructuurvisie.Viadezetweedocu-
mentenishetmogelijkvoordegemeenteSint-Michielsgestelomde
kwaliteitvanhetbuitengebiedteverhogen,desociaal-economische
ontwikkelingteondersteunenenregietevoeren.Hieronderwordt
kortweergegevenwatdebeidedocumenteninhoudenenhoede
documentenzichtotelkaarverhouden.

1.1.1 Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden de huidige functies, waarden en
rechtenopgenomen.Daarnaastiseraangegevenwelkeontwikke-
lingsmogelijkhedenerrechtstreeksofviaeenontheffings-ofwijzi-
gingsbevoegdheidzijn.
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1.1.2 Structuurvisie
Ditdocument is tweeledig,enerzijdswordthetwensbeeldvande
gemeenteweergegeven (visie, ruimtelijkekwaliteit) enanderzijds
biedthetruimtevoornieuweontwikkelingenonderbepaaldevoor-
waarden.Dekernvanhetdocumentisruimtelijkekwaliteit.Deruim-
telijkekwaliteitwordtverbeterdenversterktdoordatinitia-tieven
hieraanbijdragen.Datwilzeggenmensendieeeninitiatiefwillen
ontwikkelenhelpenookmeeomhetwensbeeldterealiseren(inves-
teringinruimtelijkekwaliteit).Deruimtelijkekwaliteitbestaatuit
engroenprojecten.Indeuitvoeringsparagraafvanditdocumentzijn
degroenprojectenbenoemdenberekend.Deontsteningisafhan-
kelijkvandebebouwingdieeeninitiatiefnemerinbezitheeft.De
groenprojectenkunnenelkjaarwordengeactualiseerd.Mochtblij-
kendatereenaantalgroenprojectenzijngerealiseerd,dankunnen
dezeuitdelijstwordengeschrapt.Erkunnenooknieuwegroenpro-
jecteneneventueelrecreatieveontwikkelingen(routestructurenen
bijbehorendevoorzieningen)wordentoegevoegd.

1.1.3 Koppeling bestemmingsplan – structuurvisie
Zoals eerder is beschreven staan de huidige functies, waarden en
rechteninhetbestemmingsplanopgenomen.Kleinschaligeontwik-
kelingenwordenmogelijkgemaaktmiddelshetbestemmingsplan,
eenvoorbeeldhiervaniskleinschaligenevenactiviteiten.Grootscha-
ligereinitiatievenwordengetoetstaanhetbestemmingsplan.Mocht
blijkendateeninitiatiefnietpastvolgenshetbestemmingsplandan
wordtbekekenofhetinitiatiefmogelijkismiddelsdestructuurvisie
enonderwelkevoorwaarden.Devoorwaardenhebbenbetrekking
opderuimtelijkekwaliteit,zodoendedrageninitiatievenbijaande
kwaliteitvanhetbuitengebied.Omhetinitiatiefdaadwerkelijkte
realiserenzalereenbuitenplanseprocedureplaatsmoetenvinden,
opdiemanierwordtdenieuwesituatieweervastgelegdinhetbe-
stemmingsplan.Degemeentebehoudtderegieopdeontwikkeling
vanhetbuitengebied,anderzijdshebbeninitiatiefnemersveelmeer
vrijheidomhunontwikkelingenofideeënterealiseren.
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Figuur�.Plangebiedmetdaarindebebou-
wingsconcentratiesaangegeven
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1.2 provinciaal beleid

De sanering van vrijkomende agrarische bebouwing blijft in het
provincialebeleidprioriteithouden.Indatkaderiseensubsidiever-
ordeningvoorvergoedingvansloopalsmedeeenregeling“ruimte
voorruimte”inhetlevengeroepen.
Debredereontwikkelingsruimtekomt totuiting in vierbeleidslij-
nen:

De beleidslijn Bebouwingsconcentraties:Verruimingvandeher-
gebruikmogelijkhedenvanvrijkomendeagrarischebebouwing
(VAB)incombinatiemetverbeteringvanruimtelijkekwaliteitin
bebouwingsconcentratiesdoormiddelvanruimtevoorruimte
enroodvoorgroen.
De beleidslijn VAB in het buitengebied:deverruimingvanher-
gebruiksmogelijkheden van VAB in het buitengebied ten be-
hoevevanrecreatieenopslag.Daarnaastbestaanerbeperkte
mogelijkheden voor het toelaten van niet aan het buitenge-
biedgebondenbedrijvigheid.BuitendeGroeneHoofdstructuur
(GHS)isonderdevoorwaardevansloopvanovertolligebebou-
wing,vestigingvanagrarischverwante-enagrarischtechnische
hulpbedrijvenmogelijk,opVAB’sbuitendeGHS.
De beleidslijn voor paardenhouderijen,
De beleidslijn verbrede landbouw en nevenactiviteiten in het 
buitengebied.

•

•

•
•

Voor de eerste beleidslijn geldt dat deze pas door een gemeente
magwordentoegepastalsereen integrale structuurvisie isopge-
steldvoordegemeenteofvooreengedeeltevanhaargrondgebied.
Hieringeeftdegemeenteeensamenhangendevisieopmogelijke
ontwikkelingeninhetgebied,zodatzijindetoekomstgemakkelijk
kan inspelenopnieuweontwikkelingen, zonderdathiermeeeen
adhocbeleidwordtgevoerd.Derechtzekerheidvandeburger,een
belangrijkonderdeelinonzeplanologie,wordtermeegeborgd.De
overigebeleidslijnenzijnzondermeervantoepassing.
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1.3 Doel en inhoud van de structuurvisie

Debelangrijkstedoelstellingvoorhetbuitengebied isdeverbete-
ring van de ruimtelijke kwaliteit.Daarnaast isdeverbeteringvan
de leefbaarheid een belangrijk nevendoel. De methode om deze
verbeteringentebereikenishet,ondervoorwaarden,toestaanvan
nieuweeconomischedragers,hergebruikvanvoormaligeagrarische
bedrijfsgebouwenenderealisatievanzogenaamdeBIO-woningen.
Uitdestructuurvisiedientdustelkensteblijkenhoederuimtelijke
kwaliteitverbetertbijnieuweontwikkelingen.

Eriseenaantalfunctiesduidelijkgerelateerdaanhetbuitengebied,
teweten:

Natuurenlandschap;
Landbouw;
Recreatie.

Overigefunctieszijnnietaanhetbuitengebiedgebondenfuncties
(enkeleuitzonderingendaargelaten)enduseigenlijknietgewenst.
Door verschillende omstandigheden zijn er stallen leeg komen te
staanenvindteropdiemaniernietalleeneenverrommelingplaats,
maarverandertookdeeconomischeenleefbaarheidssituatieinhet
buitengebied.Stallenwerdengebruiktdoornietgewensteactivitei-
ten,zoalsbijvoorbeelddewietteelt.Omdieverrommelingtegente
gaanendeeconomischeenleefbaarheidssituatieoppeiltehouden
isereenaantalregelingeninhetlevengeroepen.Metdezerege-
lingenzijnermogelijkhedengeschapenomdenietaanhetbuiten-
gebiedgerelateerdefuncties(bijvoorbeeldwonen)tochmogelijkte
maken.Eenvoorbeeldhiervan isdeRuimte-voor-Ruimte regeling.
Viakwaliteitswinstishetmogelijkomdezefunctiesteverwezenlij-

•
•
•

ken.Uiteindelijkzijndezeregelingeninhetprovinciaalbeleidver-
werkt.Hetbeleidgeefteenkadervoordemogelijkhedentother-
gebruikvanagrarischelocaties.Omdeaanhetbuitengebiedgere-
lateerdefunctiesniettebelemmereniservoorgekozenom,onder
voorwaarden,nieuwefunctiesvoornamelijkinbebouwingslinten,-
concentratiesenkernrandzonesplaatstelatenvindenvanwegehun
vaakreedsgemengdekarakter.

Debelangrijkstevoorwaardeomnietaanhetbuitengebiedgebon-
denfunctiesterealiserenisdatzijmoetenzorgenvooreenkwali-
teitsverbeteringvanhetbuitengebied.Eenfunctiekannietgereali-
seerdwordenzonderdatereenkwaliteitsslagisgemaakt.Hetdoel
vandezevisieisimmersomderuimtelijkekwaliteitvanhetbuiten-
gebiedteverbeteren.Sterkerhettoestaanvandergelijkefuncties
isgeenverbeteringvanderuimtelijkeenfunctionelekwaliteitvan
het buitengebied. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft in deze
visieeenwensbeeldneergelegdmetbetrekkingtothetbuitenge-
bied.Omditwensbeeldterealiserenisereenkansvoornietaanhet
buitengebiedgerelateerde functies.Ondervoorwaardendatdeze
functieseenbijdrage leverenaande ruimtelijkekwaliteitvanhet
buitengebiedendaarmeeeenbijdrageleverenaanhetwensbeeld
van de gemeente kunnen deze functies plaatsvinden/gerealiseerd
worden.

Binnen de structuurvisie kan de gemeente strategieën inzetten.
Daarnaast kunnen door de gecombineerde inzet van de regeling
RuimtevoorRuimteenhettoestaanvannieuweeconomischedra-
gersmeerdereknelpuntentegelijkwordenaangepakt.Ookdewijze
waaropdegemeentewenstomtegaanmetvereveninghoortbijde
strategie.DeprioriteitvandegemeenteSint-Michielsgestelligtbij
hetrealiserenvangroenprojectenenhetverster-kenvankarakteris-
tiekelandschapsstructuren.
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debijlagevandeuitvoeringsparagraaf.Tevensisereenaantaliniti-
atievenbenoemddiebijdragenaandezeinvesteringen.Omdatde
uitvoeringsparagraafelkjaarwordtherijktkunnenernieuwepro-
jectenwordentoegevoegddiezorgenvooreenverbeteringvande
ruimtelijkekwaliteitvanhetbuitengebied.

Een groen-met-rood koppeling zorgt ervoor dat er in de bebou-
wingsconcentratieskansenwordengebodenvoorfunctiesdieniet
gerelateerdzijnaanhetbuitengebied,maarwelnaaraardenom-
vangpassenineenbebouwingsconcentratie.Afrondingvanlaanbe-
planting,groeneaankledingenverbeteringvanzichtlijnenzijnen-
kelevoorbeeldenvankwaliteitsimpulseninhetbuitengebiedvande
gemeenteSint-Michielsgestel.

Ookde ‘uitvoering’ iseenonderdeelvandestructuurvisie.Dege-
meente is weliswaar meestal niet zelf uitvoerder, maar dient wel
inzichttebiedenindewijzewaaropmen(procedureel)aaninitiatie-
venmeewerktenhoedehandhavinginzijnwerkgaat.
Denieuwefunctiesdienenopeenverantwoordemanieringepastte
wordenindebebouwingsconcentraties.Eriseenanalysegemaakt
van de ruimtelijke kwaliteiten, het type bebouwingsconcentratie
(karakter)enfuncties indeomgeving.Opbasisvandieanalyse is
eenlocatiekeuzegemaaktwaarnieuwe,nietaanhetbuitengebied
gerelateerde, functies onder voorwaarden gerealiseerd kunnen
worden.Ditbetekentnietdateropeenwillekeurigeplek ineen
bebouwingsconcentratie een woning of een andere niet aan het
buitengebiedgebondenfunctiegerealiseerdkanenmagworden.
Indezevisieiseenafweginggemaaktopbasisvandereedsaanwe-
zigekwaliteitenvandelintenenhunomgeving.Initiatieveninhet
overigebuitengebied(dusbuitendebebouwingsconcentraties)zijn
nietperdefinitieonmogelijk.Maatwerkenflexibiliteitzijnhierbij
belangrijke kernwoorden. Er zal een gedegen afweging gemaakt
moetenwordenofeen initiatiefpassend isopdegewensteplek.
Uiteraarddienthierookrekeninggehoudentewordenmeteenin-
vesteringinderuimtelijkekwaliteit.Deinvesteringeninruimtelijke
kwaliteitenontwikkelingvanbepaaldegebiedenisopgenomenin



�2

1

Fase Bestaande uit:

1. Initiatieffase • Startgesprek gemeente

• Veldbezoek

2. Inventarisatiefase • Onderzoek naar waarden

• Onderzoek naar functies

• Onderzoek naar beleid

3. Analysefase • Visie op kwaliteiten en knelpunten van de

bebouwingsconcentraties

• Doelstelling per bebouwingsconcentratie

4. Visievormingsfase • Uitwerken visie en beleid

1. Economische mogelijkheden

2. Regels voor verevening

3. Instrumenten

5. Gebiedsvisie Sint-Michielsgestel • Opstellen concept

6. Reactie gemeente Sint-Michielsgestel • Overleg

7. Definitieve versie gebiedsvisie • Aanpassen

8. Accorderen gemeente Sint-Michielsgestel • Ambtelijke toets

9. Omzetten naar structuurvisie • Toevoegen uitvoeringsparagraaf en nota

kosten

10. Concept structuurvisie • Redactioneel

11. Reactie gemeente Sint-Michielsgestel • Overleg

12. Definitieve versie structuurvisie • Aanpassen

13. Vaststelling structuurvisie • Gemeenteraad

14. Afronding en evaluatie • Overleg

Tabel�.Aanpak
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1.4 het proces in Sint-Michielsgestel

Uit de structuurvisie moet blijken hoe de ruimtelijke kwaliteit in
bebouwingsconcentratiesverbetertdoorhet toestaanvannieuwe
ontwikkelingen.Voorafwordenweinigbeperkingenopgelegdten
aanzienvanhetsoortfunctieendeomvangervanmitsdezenaar
aardenschaalpassendzijnineenbebouwingsconcentratieenhun
omgeving.Hettoestaanvaneconomischefunctiesheeftmeereffec-
tendanalleendewerkgelegenheid.Erzijneffectenvoorstelbaarop
het gebied van sociale samenhang, verkeersveiligheid, ruimtelijke
kwaliteitenzovoort.Sommigeeffectenvanontwikkelingenkunnen
goedsamengaan,andereniet.

Daaromdienenkeuzes tewordengemaaktdie temakenhebben
metdekenmerkenenhetgewenstetoekomstbeeldvandebebou-
wingsconcentratie.Indevisiewordendesectoraleproblemenaan-
gepakt,waarbijzewordengeconfronteerdmetdeeffectenopof
juistderandvoorwaardenvandeandereaspectenvanleefbaarheid.
Invullinggevenaanheteconomischlevenineengebiedkanalleen
alservanuitdefysiekeruimteensocialestructuurnaarisgekeken.
Eengemeentelijkevisiedienteengeïntegreerdgeheeltevormen.
Overhetwat,waarenhoemoetendusverant-woordekeuzesge-
maaktworden.

De aanpak
Intabel�isdeaanpakopgenomendiegevolgdisomtekomentot
eenvisieophetbuitengebiedvandegemeenteSint-Michielsgestel.

1.5 Begrenzing van het plangebied

HetplangebiedbestaatuithetbuitengebiedvandegemeenteSint-
Michielsgestel. Dit is het gebied binnen de gemeentegrens minus
dekernenBerlicum,DenDungen,Gemonde,MiddelrodeenSint-
Michielsgestel.

Figuur�:PlangebiedstructuurvisiegemeenteSintMichielsgestelFiguur2.BegrenzinggemeenteSint-Michielsgestel
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1.6 algemene voorwaarden voor nieuwe 
 ontwikkelingen

1.6.1 Ruimtelijk planologische toetsing
Nieuweinitiatievenkunnennietzondermeertotuitvoeringkomen.
Erdientaltijdvoorafeenruimtelijkeenplanologischetoetsingplaats
tevinden.Indienaanderandvoorwaardenwordtvoldaankunnen
initiatieven,diepassenindestructuurvisie,wordengerealiseerd.Dit
isinhetkadervanbestemmingsplannenreedshetgevalenzalniet
veranderen.Dit isdenormaleplanologischetoetsingvaninitiatie-
ven.

Hierbijvalttedenkenaan:
FloraenfaunaonderzoekopbasisvandeFlora-enFaunawet;
Onderzoek naar speciale beschermingsgebieden, zoals Habi-
tat-enVogelrichtlijngebieden,waterwingebieden,aardkundig
waardevollegebieden,etc.;
Onderzoeknaararcheologischewaarden;
Bodemonderzoekbijingrepenindebodem;
AkoestischonderzoekopbasisvandeWetgeluidhinder;
Dewatertoets;
Onderzoeknaarlicht-enspuithinderzones;
Onderzoeknaargeurbelasting;
Onderzoeknaardeluchtkwaliteit;
Onderzoeknaardeexterneveiligheid.

Bijdeafwegingof initiatievenpassenbinnendeverschillendebe-
leidslijnenwordtnietopdezeonderzoekeningegaan.Dieafweging
dientplaatstevindenbijdevaststellingvanhetbestemmingsplanof
debeoordelingvanzelfstandigeprojectprocedures.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.2 algemene voorwaarden
Eenaantalvoorwaardenwordtaanalleactiviteitengesteld.Ermag
doordenieuweactiviteitgeenoverlastofhinderwordenveroor-
zaakt.Datheeftbetrekkingophindercirkels/contourenvanagrari-
scheenandersoortigebedrijven.Nieuweeconomischedragersmo-
gendoorde liggingnabijeenagrarischbedrijfgeenbeperkingen
opleveren voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarisch
bedrijf.Nieuweactiviteitenmogengeenonevenredigeverkeersaan-
trekkendewerkinghebben,buitenopslagisniettoegestaanenhet
parkerendientopeigenterreinplaatstevinden.

1.6.3 aanvullende regels bij (nieuw)bouwprojecten
Inhoofdstuk4staanperbebouwingsconcentratiedevoorwaarden
genoemdwaaronder initiatievenkunnenwordengerealiseerd.Bij
concretebouwprojecten,zoalsbijwoonbebouwingofde (gedeel-
telijke)herbouwvanbedrijfspanden,zijnechteraanvullendeeisen
vantoepassingomeenbouwvergunningtekrijgen.Dezestaanin
het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en
hetwelstandbeleidvandegemeenteopgenomen.Daarnaast is in
hoofdstuk 3 aangegeven op welke manieren mogelijkheden wor-
dengebodenvoorwoningbouw.
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1.7 Leeswijzer

De Structuurvisie buitengebied Sint-Michielsgestel is als volgt op-
gebouwd.Hoofdstuk2beschrijftdelandschappelijkeopbouwvan
hetbuitengebiedvanSint-Michielsgestel.Hoofdstuk3beschrijftop
hoofdlijnen het beleidskader voor de structuurvisie buitengebied
Sint-Michielsgestelenwordtingegaanopdedriebeleidslijnen.Per
beleidslijnwordthetalgemenebeleidvoordegemeentebeschre-
ven:

beleidslijnVABinhetbuitengebied.
beleidslijnpaardenhouderijen.
beleidslijnnevenactiviteiten.

Inhoofdstuk4wordtspecifiekhetbeleidvoordebebouwingscon-
centratiesinSint-Michielsgestelbeschreven.Tenslottevolgthoofd-
stuk5eenbeschrijvingvandewijzewaaropdegemeentezalwer-
kenaandeuitvoeringendehandhaving.


•
•
•
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2. aNaLYSE EN INvENTaRISaTIE

2.1 Inleiding

VoorhetbuitengebiedvandegemeenteSint-Michielsgesteliseen
inventarisatieeneenanalysegemaakt.Erheefteenbeleidsmatige,
functioneleenruimtelijke inventarisatieplaatsgevonden.Opbasis
vandezeinventarisatiezijndebebouwingsconcentratiesaangewe-
zenenbenoemd.Daarnaastisgeanalyseerdopwelkeplekkenenop
welkemanierderuimtelijkekwaliteitverbeterdkanworden.Indit
hoofdstukkomtdeinventarisatieenanalysevandekwaliteitenen
destructuurvanhetbuitengebiedaanbod.

2.2 Kenmerken en kwaliteiten van de ruimtelijke 
structuur

2.2.1 Doel
Omeenintegralevisieophetbuitengebiedtekunnengeven,moe-
tendesectoralebouwstenenbekendzijn.Indithoofdstukworden
de bouwstenen die te samen ‘het landschap’ uitmaken, geanaly-
seerd.Debouwstenenofwaardenvanhet landschapbestaanuit:
deondergrond(geologischeopbouw),deoppervlaktevormen(geo-
morfologie),debodem,hetgrond-enoppervlaktewater,denatuur,
devisueel-ruimtelijkeaspectenendecultuurhistorie.

DegemeenteSint-Michielsgestelligtinhetnoordenvandeprovin-
cieNoord-Brabant.Degemeentebeslaat intotaalcirca6.440hec-
taregrond.
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2.3 Landschap en cultuurhistorie

2.3.1 Landschapsstructuur
DegemeenteSint-MichielsgestelvaltindeMeierij;ditgebiedwordt
getypeerddoorhetkleinschaligeenafwisselendkampenlandschap
met, verspreide bebouwing, kleine essen en struwelen, akkers en
grasland,afwateringssloten,veelhoutsingelsen laanbeplantingen
(hoofdzakelijkpopulieren).Plaatselijkindekleinebeekdalen(Dun-
genscheLoop,BeekscheWaterloop)ookknotbomen,houtwallenen
beemdgronden.

Het gebied van de gemeente Sint-Michielsgestel ligt als het ware
ingeklemdtusseneenaantalgrotelandschappelijkeeenheden;de
grotedekzandrugDenBosch-Herpen,hetvochtigegebiedrondom
DenBoschendegroteheide-enbroekontginningen(zandontgin-
ningen). Sint-Michielsgestel wordt tot de zandontginningen gere-
kend,maarheefteenaantalonderscheidendekenmerken.

- Dekzandrug / oude zandontginning
DebasisvanhethuidigelandschapvandegemeenteSint-Michiels-
gestel isdeliggingopdedoorwindafgezettedekzandruggenen
welvingen,ende landschapsvormende invloeddeAaendeDom-
mel,envelekleinereloopjes.Degrotedekzandrugdiegrofwegvan
DenBoschnaarHerpenlooptvormtdegrenstussenhetlagerge-
legenkleigebiedlangsdeMaasendehogergelegenzandgronden
waarhetgebiedrondSint-Michielsgesteldeaanlooptoevormt.In
hetoudeontginningenlandschaphebbendeeerstebewonerszich
gevestigd.Ophogeplaatsenlangsderiviervestigdenzichbewoners
diedegrondendaaromheenontgonnen.Dedrogedelenwerdenge-
bruiktalsbouwlandwaardoorkarakteristiekeopenenbolleakkers

ontstonden.Denattedelenwerdengebruiktalshooiland,diezich
kenmerktendoordeopenkleinschaligestrookvormigeverkaveling.
Later, indemiddeleeuwen,ontstondenkleinschaligekampontgin-
ningenopgrotereafstandvanderivierenbeken.Ditkleinschalige
landschapmetvelehoutsingelsenanderekleinschaligelandschap-
selementenheefteenonregelmatigeblokvormigeverkaveling (ca
200x200m)enverspreidliggendeoudeboerderijen.Hetoudeont-
ginningenlandschapisvanoudshereengevarieerdmaarsamenhan-
gend landschap, waar verschillende landbouwkundige gebruiken,
matevangeslotenheidenbodemgesteldheidvoorkomen.

- Delta
HetgebiedrondomDenBoschisdetweedelandschappelijkeeen-
heid;destadligtophetpuntwaarverschillendebekensamenvloeien
indedeltavandeDieze.Doordehogewaterstanddaarwarende
enigeplekkenwaargebouwdkonwordenwarendonken,dijkenen
zandophogingen.Laterzijnenkelenattegedeelteningepolderd.

- Heide- en broekontginningen
Hetlandschapvandeomringendegemeentenwordtvooralbepaald
door uitgestrekte heide- en broekontginningen, de derde grote
landschapseenheid.UitzonderinghieropvormthetgebiedbijSint-
MichielsgesteldoorhetAaenDommeldalwaarbewoningenontgin-
ningveelalplaatsvondvanafzandruggenlangsdebeekdalen.Naast
deheide-enbroekontginningendiezichkenmerkendooreenopen
engrootschalig landschap,kenmerkthetoudeontginningsgebied
rondSint-Michielsgestelzichdoorbeslotenheid,Ookhetlandschap
op de dekzandrug ’s-Hertogenbosch-Oss-Herpen waar bebouwing
enboszichafwisselen,endeoudehistorischeverkavelingenlangs
deDommelzijnkleinschaligenbesloten.Erisonderscheidtemaken
tussendeoudezandontginning,oudebroekontginning,jongeopen
broekontginningendeheideontginning.
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 - Oude broekontginning
Metdetermoudebroekontginningwordtinditkadereengebied
aangeduidmetinoorsprongeenkleinschalige,onregelmatigever-
kaveling, waarbij de kavels relatief smal en lang zijn. Het gebied
isvanoorsprongnatalsgevolgvanveelstorendeleemlageninde
ondergrond.Toch ishetgebiedalvoor�900 ingebruikgenomen
meteenafwisselendgebruikalsakker-ofgrasland.Langsderanden
vandepercelenstondenknotwilgenenelzensingels.Veelvandeze
gebiedenzijntenprooigevallenaanderuilverkaveling,waardoor
vaakweinigmeervandeoorspronkelijkekarakteristiekisterugte
vinden.Eenvoorbeeldvaneenoudebroekontginningishetgebied
globaal tussen Sint-Michielsgestel, Gemonde en Schijndel. Hier is
nogietsherkenbaarvandeoudeverkavelingsstructuur.

- Jonge open broekontginning
Het jonge open broekontginningenlandschap is eveneens als het
heideontginningenlandschap tamelijk recent ontstaan. Voor een
deel door ontginning van nog overgebleven natte woeste gron-
den, maar voor een deel ook als gevolg van herverkaveling van
oudebroekontginningsgebieden.Hetbelangrijksteverschilmetde
heideontginningen is dat de broekgebieden een vochtig karakter
hebbendiewordtveroorzaaktdoordeondiepeleemlaag.Hierdoor
heefthetlandschapveeldiepesloten.Dezegebiedenkenneneven-
eensgroterechteblokverkavelingenvanca450x450m,waarbijhet
schaakbordpatroonvanperceelsgrenzenenwegennogmeerlood-
rechtopelkaarstaatdanbijheideontginningenhetgevalis.Langs
derechtewegenliggenboerderijendiesomssolitairsomsinlinten
zijngebouwd.Debebouwingisvaakvoorzienvanerfbeplanting.In
broekgebiedenkomenverschillendevormenvanlandgebruikvoor.

- Heideontginning
Heideontginningenzijnwoestegrondendiepasindenegentiende
eeuwzijnontgonnen.Grotedelenhiervanzijnbebosttenbehoe-
vevanmijnbouw(envaaklateralsnogomgezetinakkers).Derest
werdontgonnenen ingebruikgenomenals landbouwgrondmet
name ten behoeve van akkerbouw. Deze gebieden kennen grote
rechteblokverkavelingenvanca450x450m.Langsderechtewegen
liggenboerderijendiesomssolitairsomsinlintenzijngebouwd.De
bebouwingisvaakvoorzienvanerfbeplanting,afhankelijkvanhet
aldannietaanwezigzijnvanwoonbebouwing.Dewegenmetlaan-
beplantingvanvooraleikenvormenhetgrofmazigeraamwerkvan
hetlandschapschap.HetgebiedtennoordoostenvanBerlicum-Mid-
delrodekangetypeerdwordenalseenheideontginning.

2.3.2 ondergrond
Geomorfologischgezienbestaathetbuitengebiedvandegemeente
Sint-Michielsgestel uit een dekzandgebied dat doorsneden wordt
door de beekdalen van drie grote beken: Dommel, Aa en Essche
Stroom.Inhetwestenvandegemeentekomendebeekdalenvan
deDommelendeEsscheStroomsamen.Verderhebbenkleinewa-
terlopen minder opvallende, kleine dalen gevormd (bijvoorbeeld
WambergseLoop,SteegseLoop,DungenseLoopenBeekscheWa-
terloop).

In het noordwesten van de gemeente, in het Gestels en Bossche
Broek,ligtdedekzandvlaktelagerdaninderestvandegemeente.
Dit gebied is daarom natter en kan bij hoge waterstanden in de
DommelenAadeelsonderwatergeraken.
Indelenvanhetplangebiedishetdekzandinhetverledenopge-
stuwdtotdekzandruggen.
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Een opvallend, kunstmatig element in de geomorfologie is de
Zuid-Willemsvaart.Ditkanaalisinde�9eeeuwgegravenalskorte
scheepvaartverbindingtussenzuid-oostBrabantendeMaasbij ‘s-
Hertogenbosch. IndegemeenteSint-Michielsgestel isdeZuid-Wil-
lems-vaartgegraveninhetoorspronkelijkedalvandeAa,dienuals
gekanaliseerdebeekpalnaastdeZuid-Willemsvaartligt.

2.3.3 Water
Kwelgebiedenkomeninhetplangebiedalleenvoorindebeekda-
leneninhetlaaggelegengebiedvanhetGestelsenBosscheBroek
(samen-stroompuntvanonderandereDommelenEsscheStroom).
Plaatselijkzijnkwelsituatiestevindeninhetintermediairegebied,
metnameindelagergelegendelenbijslotenenkleinebeekjes.

Infiltratiegebiedenliggenopdehogeredekzand-gron-den.
Hetoostenenzuidoostenvanhetplangebiedzijnintermediairege-
bieden:hiertreedtperseizoenwisselendinfiltratieenkwelop,of
stroomthetwatervoornamelijkoppervlakkigaf.

Hogegrondwaterstanden(ondieperdan40cmondermaaiveld)ko-
menvooralvoorindekwelgebiedenenindeintermediairegebie-
den.

Hetgrootstedeelvanhetplangebiedligtindedeelwatersystemen
vandeAaofvandeDommel;inhetuiterstewestenligthetdeelwa-
tersysteemvandeEsscheStroom.Debrongebiedenvandedeelwa-
tersystemenopditschaalniveauliggenbuitendegemeente;alleen
destroomgebiedenvanenkelekleinerewaterlopen liggengeheel
binnenhetplangebied.

2.3.4 Natuur
Beekdalen van Dommel en Essche Stroom, Gestels Broek
Met name in het westelijke deel van het plangebied, tussen het
BosscheBroekenGemonde,liggenveelgebiedenmeteenhogere
natuurwaarde. De abioti-sche situatie die bestaat uit natte, laag-
gelegengronden in (voormalige)beekdalenbegrensddoordroge
dekzandruggen,biedtruimteaanveelverschillendelevensgemeen-
schappen. Hier liggen een aantal oude buitenplaatsen, die in de
loopdertijdbehoudenzijngeblevenalsrustige,extensiefgebruikte
plaatsenwaarfloraenfaunazichkondenhandhaven.Inditgebied
levenonderanderedassen;het iseenvandeweinigeplaatsen in
Noord-Brabantwaareenlevenskrachtigepopulatietevindenis.

IndebeekdalenvandeDommelendeEsscheStroomkomenwaar-
devollenattelevensgemeenschappenvoor.Langsenindeslotenen
deoudemeanders vandeDommel inditgebiedgroeienplanten
alsbosbies,veldrusendevoorhetDommeldalkenmerkendelange
ereprijs.Netietshoger,opdeaangrenzendedekzandruggenliggen
uitgestrektedrogebossen.Typerendeplantensoortendiehierleven
zijngewonesalomonszegelendalkruid;vogelsvandezebossenzijn
goudvink,boomkruiperengrotebontespecht.Eenaantalvleermui-
zensoortenleeftookindezebossen.Ookzijnhiertalrijkevennen
te vinden. In de vennen op buitenplaats Zegenwerp bijvoorbeeld
groeienonderanderewaterlelie,drijvendfonteinkruid,waterdrie-
bladenwateraardbei.
Inhetzuidelijkdeelvanhetplangebiedkomentenoostenvande
Dommelopdehogeregrondendrogegraslandenenakkersvoor.
Hierwordenpercelengraslandaangetroffendieextensiefgebruikt
worden (geen zware bemesting). De vegetatie is er soortenrijker
danindeintensiefgebruiktegraslanden.Devolgendekenmerken-
desoortenkomenervoor:Fioringras,Gewoonstruisgras,Gewoon
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reukgras, Rood zwenkgras, Kruipende boterbloem, Gewone veld-
bies.DeakkerswordengekenmerktdoorsoortenalsdeGeleganze-
bloem,KorenbloemenGroteklaproos.

Inhetnoordwestelijkdeelvanhetplangebied,hetGestelsBroek,
komen natte graslanden van redelijke omvang voor. Soorten als
VeldrusenDotterbloemduidenhierophetvoorkomenvankwel.In
denattegraslandenvanDooibroekbroedtdezeldzamewatersnip,
evenalsanderevogelsvannatteweidegebiedenzoalsdegraspieper
endekievit.Veelgrondeninditgebiedzijnineigendombijnatuur-
beschermingsorganisatiesdieeronderandereopdedrogeregron-
deneenextensiefbeheervoerenopgraslandenenakkers.Opdeze
gronden worden karakteristieke plantensoorten aangetroffen als
Korenbloem,Groteklaproos,Geleganzenbloemenvogelsalsveld-
leeuwerikenpatrijs.Inditgebiedkomenzoweldrogebossenvoor
opdehogeredelen,alsnattebosjes inde lageredelen.Denatte
bossenzijnhetleef-enbroedgebiedvanonderanderenachtegaal,
wielewaal enholenduif. Inbeidebostypen levenvleermuizen.De
oudebomenbiedenslaap-enrustplaatsenendeomringendegras-
landenzijngoedefoerageerplaatsen.

Beekdal van de Aa
Behalve in het gebied ten westen van de kern Sint-Michielsgestel
komen waardevolle natte levensgemeenschappen voor in het dal
vandeAa,terhoogtevanBerlicumenMiddelrode.Hierliggennatte
graslanden,metdaarinoudemeandersvandeAa,waarlangsken-
merkendemoerasplantengroeien.Indeslotenzijnkwelindicerende
plantensoorten te vinden. Dit gebied is bij uitstek een leefplaats
vooramfibieën.OphetvoormaligelandgoedSeldensatekomtvoch-
tigloofbosvoor.

Keerdijk
RonddeKeerdijk, tennoordenvanDenDungen,komenwaarde-
volleslootvegetatiesvoor,metonderandereDotterbloem,Waterra-
nonkel,Holpijp,WaterzuringenWaterviolier.TussendeKeerdijken
deZuid-Willemsvaartligteenvochtigbosendirectachterdedijklig-
genopverschillendeplaatsenwielen,restantenvanvroegeredijk-
doorbraken.Vooraldeoeversvandezewielenhebbenwaardevoor
plantenendieren;hetwateristediepomvoordieren(bijvoorbeeld
amfibieën)aantrekkelijktezijn.

Moerasgebied De Brand
GrenzendaanhetbedrijventerreinDeBrandligteeninteressantnat
gebiedmetrietvegetatie.

Wamberg, Hoge Heide
HetlandgoedDeWambergenhetgebiedHogeHeidebestaangro-
tendeelsuitdrogebossen,waarinonderandereDagkoekoeksbloem
enGewonesalomonszegelvoorkomen.Dezebossenzijnvanbelang
voorvogels,amfibieën,reptielenenvoordassen.Debossenindit
gebiedliggenbinnendegemeenteenigszinsgeïsoleerd,maarvor-
meneengrotergeheelsamenmetdebossenindegemeenteBern-
heze.Ookhierkomteendassenpopulatievoor.Ronddebossenvan
DeWamberglevenstruweelvogels.

Kleinschalig cultuurlandschap bij Gemonde
TenzuidenvanGemondeligteenoudenkleinschaliglandschap.De
buitenplaatsGasthuiskampmaakthierdeelvanuit..Ditkleinscha-
ligegebiedsluitookdirectaanophetbosgebiedvanDeGeelders.
Metnameveelstruweelvogels,maarookvlindersenkleinezoogdie-
renvoelenzichhierthuis.DeGeeldersiseenwaardevolnatuurge-
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Figuur6.Bodemsamenstelling



25

biedmetnatteendrogebossen,waartussenkleinenattegraslanden
liggen.Hetgeheelwordtgekenmerktdooreengrotevariatieaan
leefgebieden.

Kloosterstraat e.o. en het gebied tussen Den Dungen/Maaskantje en 
Sint-Michielsgestel
InhetgebiedKloosterstraate.o.komenopdiverseplaatsensloten
voormetkwel.Insamenhanghiermeekomeninenlangsdiesloten
kenmerkendeplantenendierenvoor.Aangetroffenkwelindiceren-
deplantensoortenzijnondermeerHolpijp,Bredeorchis,Tweerijige
zegge,Gewonedotterbloem,WaterviolierenSnavelzegge.

Tevenszijn inditgebiedWatersnipenPatrijsalskensoortenvoor
weidevogelgebied, respectievelijk landbouwgebied met afwisse-
lendgrondgebruikenveelschuilgelegenheidwaargenomen.Voor
deGruttofungeertdeKloosterstraate.o.alleennogalsfoerageer-
gebied(voorheenookalsbroedgebied).

HetgebiedtussenMaaskantje/DenDungenenSint-Michielsgestel
telt ook broedplaatsen van weidevogelsoorten, echter niet in die
matedataandenorm“weidevogelgebied”wordtvoldaan.

De das in het plangebied²

Indeperiodewaarinvoorliggendbestemmingsplanwerdopgesteld,
heeftdeDaszichin,eninaanhetplangebiedgrenzendegebieden
gestaaguitgebreid.Debelangrijksteleefgebiedenliggentussende
EsschestroomenDommel(eninhetnoordelijkdeelvanhetplange-
bied(Wamberg,Engelenstede)).Deaanwezigheidvanhogedroge
gronden(taluds,dijken,zandduinene.d.)envochtige,voedselrijke
graslandenisessentieel.Indegenoemdedelenvanhetplangebied
wordtdeze combinatievan fysiekekenmerkenaangetroffen.Bin-
nendedassenleefgebiedenzijnteonderscheiden:

deburchten;
zonesvan500à�000mronddeburchten,diehetbelangrijkste
voedselgebiedvormen;
overig leefgebied,datdeuitzwermendedierengebruikenals
migratieroute,omnieuweleefgebiedentebezettene.d.

•
•

•

2. Voordebegrenzingvandedassenleefgebiedenisgebruikgemaaktvandemeest

recenteprovincialekaart.

humuspodzolgronden

beekeerdgronden

dikke enkeerdgronden
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2.3.5 Cultuurhistorie
DegemeenteSint-Michielsgestelisrijkaanobjectenenplaatsenmet
cultuurhistorischewaardeuithetverreenrecenteverleden.

Hetmeerrecenteverleden isvertegenwoordigdmetverschillende
cultuurhistorische interessante objecten, op de eerste plaats een
aantallandgoederen:

- DeWamberg;
- Seldensate;
- Pettelaer;
- Haanwijk;
- NieuwHerlaer;
- Zegenwerp;
- Gasthuiskamp.

Landgoederenbestaanuiteenafwisselingvanbos,natuurgebieden
cultuurgronden.MetuitzonderingvanhetlandgoedGasthuiskamp
zijn vandeze landgoederenhet landhuis in samenhangmet tuin/
parknoggeheelintact.

VanhetlandgoedSeldensateisalleeneenbosmetdaarineenkas-
teelruïneover.VanhetlandgoedOud-Herlaerzijnalleenfundamen-
tenenrestantenvandemurenover.Dehuidigefunctieiseenagra-
rischbedrijf.

Hetbuitengebiedkentveeloudebebouwingskernenenineenaan-
zienlijkdeelisdeperceleringmeerdanhonderdjaaroud.

Eenopvallendenwaardevolelement isdeKeerdijk,die inde�7e
eeuwisaangelegdtennoordenenwestenvandekernDenDun-
gen.Dezedijkmoesthetdorpbeschermentegenoverstromingen
vandeMaas,AaenDommel.Langsdezedijkliggenenkelewielen,
restantenvanvroegeredijk-doorbraken.Ookhetdijkenstelsel ten
noordenenoostenvanhetlandgoedHaanwijkisvangrotecultuur-
historischewaarde:hetmaaktdeeluitvandewerkendieFrederik
Hendrikinde�7eeeuwlietaanleggenomdestad‘s-Hertogenbosch
intekunnennemen.

De bossen in het plangebied hebben hun eigen geschiedenis, die
ooknunogaanzeaftelezenis.Zozijndemeerofmindermonoto-
nenaaldbossenopdedrogedekzandruggen,zoalsdievandeHoge
HeideenZegenwerp,ontginningsbossendieindevorigeeeuwen
begindezeeeuwwerdenaangelegdopwoestegronden.Dezebos-
sendiendenomdegrondeneenfunctietegevenenomdebodem
langzaammeergeschikttemakenvoor landbouwdoeleinden.Het
houtwerdgeleverdaandemijneninZuid-Limburg,waarhetdiende
omdemijngangentestutten.

Delandgoedbossenwerdenaangelegdalsonderdeelvandeentou-
ragevanhetkasteelofhetlandgoedenomalsbronvaninkomsten
tedienenvoordelandheer.

Deboerenbossenzijnmeestalkleine,gemengdebosjesdiedoorpar-
ticulierenwerdenaangelegdenonderhoudenvooreigengebruik.
Dezebosjeszijnvaakaleeuwenoud.

HetbeekdalvandeDommelmaaktonderdeeluitvanhetBelvedère-
gebiedDommeldal,zoalsvastgelegdisindeNotaBelvedère(�999).
Belvedèregebiedenzijndecultuurhistorischmeestwaardevollege-
biedenvanNederland.
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Hoofdstuk 2 25

Het provinciale beleid vraagt om een betere bescherming van archeologische en

cultuurhistorische waarden. Bij de opstelling van het nieuwe plan wordt vooralsnog

de beschikbare provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart gehanteerd. De Arche-

ologische en cultuurhistorische waarden worden opgenomen op de verbeelding en

middels de regels beschermt.

In 2009 is de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Sint-

Michielsgestel
3
. Deze kaart vormt de basis voor het archeologiebeleid van de ge-

meente. Op de deze kaart afgeleide beleidskaart staan gebieden aangegeven met

respectievelijk een lage, middelhoge en hoge verwachting. Tevens staan hier de

terreinen op waarvan de archeologische waarde reeds is vastgesteld (zogenaamde

AMK-terreinen). Op basis van de beleidskaart wordt in het bestemmingsplan aange-

geven welke gebieden de dubbelbestemming ‘met archeologische waarde’ krijgen

en waarvoor randvoorwaarden aan een vergunning gesteld kunnen worden.

3
 Boshoven e.a. 2009

Figuur 6: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Figuur8.Uitsnedecultuurhistorische
waardenkaartProvincieBrabant
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2.3.6 Landschapsbeeld
Debebouwinginhetbuitengebiedvandegemeenteisdeelsgecon-
centreerdinbuurtschappenenbebouwingslinten.Daarnaastkomt
erinvrijwelhetheleplangebiedveelverspreidebebouwingvoor,in
het open gebied tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen-Maas-
kantje (‘t Woud) en ten noordwesten van Berlicum komt dit veel
mindervoor.

Opgaandebeplantingenals landschapselementenenbosgebieden
zijnindespaarzaambebouwdegebiedenookminderaanwezigdan
indemeerversteendegebieden.Decombinatievandezetweeas-
pectenmaakt,datmenglobaalgezienhetlandschapinhetzuiden
vandegemeenteeninhetuiterstenoordenalsbeslotenervaart,ter-
wijlgrotedelenvanhetmiddenalsopenoverkomen.Omdatoveral
inNederlandeentendensbestaattotnivelleringvandeuiterstenin
het landschapsbeeld,zijndeèchtopenofbeslotengebiedenzeer
waardevol. Inhetplangebiedkomennogveelgebiedenvoormet
eendergelijkuitgesprokenkarakter.”

2.4 archeologie

2.4.1 IKaW waarde
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumen-
ten (R.A.C.M.) spreektopbasisvangebieds-enbodemkenmerken
haarverwachtinguitovermogelijkearcheologischevondsteninde
bodem.Wanneerdeverwachtingisdaterarcheologischevondsten
kunnenwordengedaandienthetR.A.C.M.ingelichttewordenwan-
neeringrepengedaankunnenworden,diedezevondstenzouden
kunnenaantasten.

Bijobjectenuithetverreverledengaathetom2�terreinendiezijn
opgenomen inhetCentraalMonumentenarchiefvandeR.A.C.M..
Negentienterreinenhebbeneenhogearcheologischewaarde.Het
gaatomsporenvanbewoningen/ofbegraving,urnenvelden,resten
van een waterburcht (Oud Herlaer) en een omgracht terrein (Het
Hof-Hezelaar).Devondstendaterenuitde IJzertijd,Romeinsetijd,
VroegeenLateMiddeleeuwenenNieuwetijd.

Inhetplangebiedliggenooktweeterreinenvanarcheologischebe-
tekenis.AandeMudakkerseDijkgaathetomsporenvanbewoning
uitverschillendetijdperken.LangsdeBosscheweg(DenDungen)is
een(nat)depotgevondenuitdeMiddentotLateBronstijd.
Terreinenbinnenhetplangebiedwaardearcheologischewaarden
nogonbekendzijn,wordenindriecategorieëningedeeld:gebieden
meteenhoge,middelhogeoflageindicatieve(verwachtings)waarde
(IKAW).Ditzijngebiedenwaardekansrespectievelijkgroot,middel-
grootofkleinisdaterarcheologischewaardenindegrondzitten.
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Opdeindicatievekaartarcheologischewaarden(IKAW,2egenera-
tie)isdekansophetaantreffenvanarcheologischerestenaangege-
ven.Dezewaardeisopdewaardenkaartaangegeven.

2.4.2 archeologische monumenten
De archeologische monumenten zijn naast de cultuurhistorische
waardenophetkaartjeinfiguur6weergegeven.Zoalstezienzijn
er archeologische monumenten welke door het Rijk worden be-
schermdenarcheologischemonumentendiewaardevolzijn,maar
niet beschermd worden door het Rijk. Deze monumenten dienen
tewordenbeschermddoordegemeente.Ditwordtmiddelshetbe-
stemmingsplan buitengebied gedaan ontwikkelingen dienen hier
rekeningmeetehouden.

Ookdecultuurhistorischewaarden(landschapsstructuren,molenbi-
otopen,zichtlijnenenbeschermendedorps-enstadsgezichten)zijn
vanbelangvoorderealisatievandevisie.Oudestructurenkunnen
hersteld,verbeterdofgeaccentueerdworden.

Hetprovincialebeleidvraagtomeenbeterebeschermingvanarche-
ologischeencultuurhistorischewaarden.Bijdeopstellingvanhet
nieuweplanwordtvooralsnogdebeschikbareprovincialeCultuur-
historische Waardenkaart gehanteerd. De Archeologische en cul-
tuurhistorischewaardenwordenopgenomenopdeverbeeldingen
middelsderegelsbeschermt.

In2009 isdearcheologischeverwachtingskaartvoordegemeente
Sint-Michielsgestel³.Dezekaart vormtdebasis voorhetarcheolo-
giebeleidvandegemeente.Opdedezekaartafgeleidebeleidskaart
staan gebieden aangegeven met respectievelijk een lage, middel-

hogeenhogeverwachting.Tevensstaanhierdeterreinenopwaar-
van de archeologische waarde reeds is vastgesteld (zogenaamde
AMK-terreinen).Opbasisvandebeleidskaartwordtinhetbestem-
mingsplanaangegevenwelkegebiedendedubbelbestemming‘met
archeologischewaarde’krijgenenwaarvoorrandvoorwaardenaan
eenvergunninggesteldkunnenworden.

2.4.3 algemeen
Binnen het grondgebied van de gemeente Sint-Michielsgestel ko-
menverschillende landschappelijkeeenhedenvoordieelkeenar-
cheologischeverwachtingmetzichmeebrengen.Hetgebiedken-
merktzichdooreennatuurlijkeondergrondvandekzanddatzich
gedurendedelaatsteijstijdhierheeftafgezet.Plaatselijkisditdek-
zandopgewaaidtothogeruggen.Doorhetgebiedsnijdendiverse
beken,waaronderdeDommelendeAa.Dehogezandruggenmet
namedezoneindenabijheidvandebekenwareninhetverleden
aantrekkelijkeplaatsenvoorbewoning.Ditisinhetverledenopdi-
verse plaatsen vastgesteld. Ook de zones van de beekdalen in de
omgeving van de bewoningslocaties zijn archeologisch waardevol
doorhet voorkomenvanbruggen, aanlegsteigers, afvalpakketten
etc.Degebiedenbuitendezandruggenwarenrelatiefnatenmin-
deraantrekkelijkvoorbewoning.VanafdeMiddeleeuwenliggende
locatiesvandebewoningvoorhetgrootstedeelvastenvindtper-
manentebewoningplaatsterplaatsevandekernenvano.a.Sint-
Michielsgestel,DenDungenenBerlicum.Naastdezegrotebewo-
ningskernenliggenerinhetgebiedookkleinerebewoningsclusters
engehuchtendievaakteruggaanopmiddeleeuwsehoevenofbui-
tenplaatsen.Verderishetgebiedrijkaankastelenenversterkingen
waarvansommigerestennogbovengrondsbewaardzijngebleven.
Bijzonderevermeldingverdienenookdeaanvalswerkendiesamen-
hangenmethetbelegvan’s-HertogenboschdoorFrederikHendrik
in�629.3. Boshovene.a.2009
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2.4.4 archeologische verwachting
Binnenhetplangebiedzijnquaarcheologienegencategorieënge-
biedenteonderscheiden.

-ATerreinenvankleinerebewoningskernenendeondergrondvan
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en kastelen. Het betreft
hiergebiedenwaarvanuithistorischebronnenofkaartmateriaalbe-
kendisdatzichindebodemrestenbevindenvanhuizen,kastelen,
kerkenofmolens.Hetgaathierbijvaakom(deels)stenenbebou-
wingwaarvanderestenrelatiefdichtonderhetmaaiveldbewaard
zijngebleven.

- B Gebieden waarvan is vastgesteld dat er archeologische resten
indeondergrondaanwezigzijn.Hetgaathierondermeeromge-
biedenopdezandruggenlangsdeDommelendeAawaar,inhet
verledennederzettingssporenuitdeprehistorie,RomeinseTijden
VroegeMiddeleeuwenzijnaangetroffen.

-CTerreinenmeteenhogeverwachtingvoorPaleolithicum-Neoli-
thicum.Hetbetrefteenbeperktaantalterreinenwaarvooraanwij-
zingenzijndater inde steentijd sprakewasvanbewoning inde
vormvannederzettingenofkampementen.Omdathetklimaat in
dezeperiodessterkverschildevanhethuidigeklimaat ishetvaak
lastigomopbasisvanlandschappelijkekenmerkenvoorspellingen
tedoenvoorwatbetreftvindplaatsen.

-DTerreinenwaar,in�629aanvalswerkenvoorhetbelegvan’s-Her-
togenboschzijnaangelegd.Dezewerkenbestondenuit liniesvan
wallenengrachtenmetopstrategischeplaatsenschansen,redoutes
eneenlegerkamp.

-ETerreinenmeteenhogeverwachtingvoordeperiodeNeolithi-
cumtotMiddeleeuwen.Hetbetreftvoorbewoningaantrekkelijke
gebieden,veelalgelegenophogeredelenvandedekzandruggen
waar,indebetreffendeperiodeverspreidenederzettingenengraf-
veldenaanwezigwaren.

- F Terreinen met een middelhoge verwachting. Het betreft hier
veelalderandzonesvandegebiedenmeteenhogeverwachtingdie
inhetverledenwelgeschiktwarenvoorgebruikmaarmeestalniet
intensiefbewoondwerden.

-GGebiedenmeteenonbekendeverwachting.Hetbetrefthierover
hetalgemeenstuifzandgebieden.Hierkunnenarcheologischevind-
plaatsenhetzijgeheelverdwenenzijndooruitstuivingmaareven-
goedkunnenvindplaatsenbedektzijngeraaktdoorstuifzandwaar-
doorzeuitzonderlijkgoedzijngeconserveerd.

-HGebiedenmeteenlageverwachting.Hetbetreftgebiedendie
in het verleden minder aantrekkelijk waren voor bewoning, on-
dermeerterplaatsevandevochtigedekzandvlaktes.Ditbetekent
overigensnietdatdeterreinenhelemaalnietgebruiktwerden:er
kunnendusweldegelijkbelangrijkearcheologischerestenworden
aangetroffen.

- I Terreinen waar, in historische tijden (ijkpunt �832) sprake was
vanwater.Metnamedeoeverzonehiervankanbelangrijkearche-
ologischerestenherbergen,vooralalsdezeindenabijheidligtvan
gebiedenmeteenhogeverwachting.
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Inhetbestemmingsplanbuitengebiediseenaanlegvergunningen-
stelselopgenomenwaarinstaataangegevenofbepaaldegebieden
beschermdzijn.Daarnaastdienenwerkzaamhedenofrealisatievan
nieuweontwikkelingengetoetsttewordenopdezeaspecten.Kort-
omheeftdenieuweontwikkelingeeneffectopdezewardenenis
dateffectpositief,negatiefofdienenplannenmetrandvoorwaar-
denrekeningtehoudenbij realisatiedaarvan.Deversterkingvan
dezegebiedenkaneenonderdeelvormenvandezestructuurvisie.

Hetarcheologischonderzoekdatnoodzakelijk is inhetkadervan
eeningreephoudtineersteinstantieindatdewaardevandear-
cheologischerestenindebodemvastgestelddientteworden.Inhet
rapport van dit waarderend onderzoek staat aangegeven wat de
waardeisvandeeventuelearcheologischerestenbinnenhetgebied
eninwelkematedegeplandeingrependezewaardenbedreigen.
Opbasis vande resultatendaarvankanbepaaldwordenof rand-
voorwaardenaandevergunninggesteldworden.Ditkanhetvol-
gendebetekenen:

-erbevindenzicharcheologischerestenendezedienenbehouden
tewordendooraanpassingvanhetbouwplan.
-erbevindenzicharcheologischerestenendezedienenbehouden
tewordenwaardoorergeenvergunningkanwordenverleend
-erbevindenzicharcheologischerestenendezedienenbehouden
tewordendoorzeoptegraven
-erbevindenzichmogelijkarcheologische restenendezedienen
behoudentewordendoorarcheologischebegeleidingvandegraaf-
werkzaamheden

Literatuur:
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3. BELEIDSLIJNEN BuITENGEBIED 

3.1 Inleiding

Landbouw,recreatieennatuurzijndedriehoofdfunctiesdieaan
hetbuitengebiedwordentoebedeeld.Hetgemeentelijkbeleid
voorhetbuitengebiedrichtzichdanookineersteinstantieopde
ontwikkelingvandezefuncties.Degemeentezietwelkansenvoor
vestigingvanniet-agrarischebedrijvenopvrijkomendeagrarische
bedrijfslocaties.Éénvandemeestvoorkomendeontwikkelingenin
hetbuitengebiedisnamelijkhetvrijkomenvanagrarischebedrijfs-
gebouwendoorhetteruglopenvanhetaantallandbouwbedrijven
endoordeverdergaanderationalisatieindelandbouw.Methet
oogopdeinstandhoudingvandegebiedswaardenindegemeente
SInt-Michielsgestel,biedthetbestemmingsplanderhalvegeenmo-
gelijkhedenvoornieuwvestigingvanniet-agrarischebedrijvigheid
opgrondenzonderbouwvlak/bebouwing.Dergelijkenieuwvesti-
gingzouleidentotongewensteverstedelijkingsdrukenverdichting
vanhetbuitengebiedenaantastingvangebiedswaarden.

Gebiedszonering:
Erwordtonderscheidgemaakttussenbebouwingsconcentratiesen
hetoverigebuitengebiedbuitendebebouwingsconcentratieswaar
debebouwingmeerverspreidis.
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- Bebouwingsconcentraties
Inhetbeleidoverplattelandsvernieuwinghebbendebebouwings-
concentraties,waartoekernrandzones,bebouwingsclustersen-lin-
tenbehoren,eenbijzondereplekgekregen. Indezebebouwings-
concentraties worden ruimere hergebruiksmogelijkheden toege-
staandanhethuidigebestemmingsplanopditmomenttoelaat.Het
beleid voor bebouwingsconcentraties is opgenomen in hoofdstuk
4.

- Overig buitengebied
Ookinhetoverigebuitengebiedbuitendebebouwingsconcentra-
tieswaardebebouwingmeerverspreidis,zijnmogelijkhedenvoor
nieuweeconomischeactiviteiten,alzijndieminderruimdaninde
bebouwingsconcentraties. Hierbij wordt nog een onderscheid ge-
maakt tussencultuurhistorischepandenengebouwenzondercul-
tuurhistorischewaarde.Hetbeleidvoorditgebiedstaatcentraalin
dithoofdstuk.

Ditbeleidvoorhetoverigebuitengebiedwordtopbasis vandrie
afzonderlijkebeleidslijnentoegelicht.Dezebeleidslijnenzijn:

DebeleidslijnVABinhetbuitengebied;
Debeleidslijnpaardenhouderijen;
Debeleidslijnnevenactiviteiten.

Voorallebeleidslijnengeldt,datongeachtdebeoordelingindevi-
sie,altijdeenruimtelijkplanologischetoetsingdientplaatstevinden
(paragraaf�.6).Verderwordtereenaantalvoorwaardenaanalle
activiteitengesteld.Ermagdoordenieuweactiviteitgeen overlast
ofhinderwordenveroorzaakt.Datheeftbetrekkingophindercir-
kels/contourenvanagrarischeenandersoortigebedrijven.Nieuwe

•
•
•

economischedragersmogendoordeliggingnabijeenagrarischbe-
drijfgeen beperkingenopleverenvoordeontwikkelingsmogelijk-
heden van het agrarisch bedrijf. Nieuwe activiteiten mogen geen
onevenredigeverkeersaantrekkendewerkinghebben,buitenopslag
isniettoegestaanenhetparkerendientopeigenterreinplaatste
vinden.

3.2 Beleidslijn vaB in het buitengebied

3.2.1 Inleiding

Ookinhetbuitengebied,buitendebebouwingsconcentraties,zijn
mogelijkhedenvoornieuweeconomischeactiviteiten.Dezeverrui-
mingmoetpassenbinnendefunctiesdieaanhetbuitengebiedwor-
dentoebedeeld,namelijk landbouw,natuur, recreatieenstedelijk
uitloopgebied.

3.2.2 Soort activiteit

Hethergebruikvanvrijkomendeagrarischebebouwinginhetove-
rigbuitengebieddientineersteinstantietepassenbinnendedrie
hoofdfunctiesdieaanhetbuitengebiedwordentoebedeeld,tewe-
tenlandbouw,recreatieennatuur(enlandschap).Functieverruiming
blijfthiereenbijzaakenontstening is enblijfthet centraledoel.
Naastruimtevoordedriehoofdfunctieswordenerbeperktaanvul-
lendemogelijkhedengeschapenvoorstatischeopslagvangoederen
enaan-huis-gebondenberoepenenbedrijvenomdatdezefuncties
nauwelijks impacthebbenopdeomgeving.Ooklandbouwgebon-
den activiteiten zoals verbrede landbouw en paardenhouderijen
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(paardenpension,stallingenpaardenfokkerijen)zijngeschiktefunc-
tiesvoorhethergebruikvanvrijkomendeagrarischebebouwingin
hetoverigebuitengebied.Maneges, agrarisch verwantebedrijven
en agrarisch technische bedrijven met een grote verkeersaantrek-
kendewerkingzijndanwelgerelateerdaandelandbouw,maaral-
leengewenstingoedontslotenbebouwingsconcentratiesenande-
relocatiesmeteengoedeontsluitingviaeendoorgaandeweg.De
vestigingvanandereactiviteitenzoalskleinschaligeambachtelijke
bedrijvenincategorieën�en2,maneges,dienstverlenendebedrij-
ven,zorg-enmaatschappelijke functies invrijkomendeagrarische
bebouwing blijft beperkt tot daarvoor geschikte bebouwingscon-
centraties.Inhetoverigebuitengebiedwordtvoordezeactiviteiten
geen ruimte geboden. Om cultuurhistorische waardevolle bebou-
wing te kunnen behouden is functieverruiming ten behoeve van
wonentoegestaan.

Ambachtelijke bedrijven zijn kleine (meestal eenmans) bedrijfjes,
waar met spierkracht en slechts eenvoudige hulpmiddelen wordt
gewerkt. Enkele voorbeelden van ambachtelijke bedrijven zijn:
klokkenmakerijen, meubelmakeres, pottenbakkerijen, ateliers en
kaasboerderijen.

3.2.3 algemene voorwaarden

Enkele belangrijke uitgangspunten bij het hergebruik van vrijko-
mende agrarische bebouwing buiten bebouwingsconcentraties
zijn:

Functieveranderingisalleenvantoepassingopfysiekbestaan-
de, legalevrijgekomenenvrijkomendegebouwen inhetbui-
tengebied;
Deactiviteitdientquaaard,milieubelasting,uitstralingen in-
tensiteittepassenbinnendeomgeving;
Ermagdoordenieuweactiviteitgeenoverlastofhinderwor-
denveroorzaakt;
Ervindtgeenbeperkingplaatsvanbestaandeagrarischebedrij-
ven.Belangrijke (toekomstige)agrarischeontwikkelingenmo-
gennietwordengehinderd;
Hethergebruikvoorandereniet-agrarischefunctieswordtniet
toegestaaninhetlandbouwontwikkelingsgebied;
Nieuwe activiteiten mogen geen onevenredige verkeersaan-
trekkendewerkinghebben.Getoetstwordtopdeverkeersin-
tensiteitenhetvrachtverkeer in relatie tothetwegennet,de
veiligheid,deoverlastvoormensennatuurendeparkeerdruk,
gebaseerdopdeverkeersindices;
Parkeren,ladenenlossendientopeigenterreinplaatstevin-
den. De parkeergelegenheid wordt landschappelijk ingepast
metbehulpvangebiedseigenbeplanting;
Buitenopslagenopslaginkassenisniettoegestaan;
Er vindtgeenaantastingplaats van (potentiële) landschappe-
lijke,cultuurhistorischeofnatuurlijkewaarden.Ookdeeffecten
opdewaardenindewijdereomgevingwordenhierbijmeege-
wogen;

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Deactiviteitenzijnnietstrijdigmetdeoverigerechtsregels,zo-
alsdemilieu-,horeca-enstankwetgeving;
Debebouwingwordtaandehandvaneenerfbeplantingsplan
landschappelijkingepastmetbehulpvangebiedseigenbeplan-
ting;
Bestaande bebouwing mag worden vervangen door nieuwe
bebouwingmitshettotalebedrijfsvloeroppervlakte(BVO)niet
wordtvergroot;
Detailhandelofgroothandel isniet toegestaan,uitgezonderd
huisverkoopvaneigengeproduceerdewaren,alsvormvanver-
bredelandbouwofalskleinschaligartistieken/ofambachtelijke
product.Huisverkoopdientplaatstevindenindebestaandebe-
bouwingenbetreftmaximaal�00m²;
Voornieuwe initiatievendienendiverseonderzoekenverricht
teworden,waarindiversewaardenenmilieuaspectenworden
getoetst;
Functieverruimingkangepaardgaanmeteenverplichtesloop
vanovertolligebebouwingeneenextracompensatieinnatura
ofstortingineenfonds;
Mestsilo’s,kuilplaten,erfverhardingtellennietmeeaslvrijko-
mendebebouwing,maarmoetenwelgeslooptworden;
Hergebruikisniettoegestaanopdelocatieswaarvandeagrari-
schebestemmingkanwordengehandhaadvoordeopvangvan
teverplaatsenagrarischebedrijvenenbuitendelocatieswaar
sloopvanbedrijfsgebouwenheeftplaatsgevondenmetgebruik-
makingvandeRegelingBeëindigingVeehouderijen(RBV)ende
regelingRuimte-voor-Ruimte(RvR).

•

•

•

•

•

•

•

•

3.2.4 uitbreiding

Het hergebruik dient plaats te vinden binnen bestaande bebou-
wing. Uitbreiding van de aanwezige bebouwing is dan ook niet
toegestaan. De huidige vierkante meters fungeren als buffer om
verdereverdichtingenversteningtevoorkomenenhetkleinscha-
ligekaraktertebehouden.Voordeinitiatiefnemerdiezichineen
vrijkomendeagrarischebedrijfslocatiewilvestigendientookduide-
lijktezijndatindetoekomstnietwordtmeegewerktaanverdere
uitbreiding.Voorrecreatievevoorzieningen,verbredelandbouwen
sommigeanderevormenvanaan-het-buitengebied-gebondenfunc-
tieskanhiereenuitzonderingopwordengemaakt.Erdientuiteen
bedrijfsplan teblijkendatdenieuweactiviteitookopde langere
termijn te exploiteren is binnen de in de bestemming genoemde
randvoorwaardenendusdemaximaaltoegestanebebouwingsop-
pervlakte.Indienmenopkortetermijnmeerruimtedenktnodigte
hebben,dandientmentekiezenvooreenanderevestigingslocatie
binnenderegio.Wanneerdebedrijvigheiddepotentieheeftomuit
tegroeien(endusnietmeerbinnendebestaandebouwmassapast)
dientgekekentewordennaareenbedrijventerreinennietnaareen
vestigiungineenvrijkomendagrarischbedrijfsgebouw.Eenonder-
nemingsplanbiedthierovermeerduidelijkheid.

DeverruimingvanhergebruikmogelijkhedenvanVoormaligeAgra-
rische Bebouwing (VAB) in het buitengebied heeft betrekking op
recreatie,opslagmogelijkhedenenhergebruikvancultuurhistorisch
waardevollebebouwingvoorwonen,mitseenverbeteringvande
ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt. In de Interimstructuurvisie en de
Paraplunotawordtdaarnaastdemogelijkheidgebodenvoordeves-
tigingvanagrarischverwanteenagrarischtechnischehulpbedrijven
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(buitendeGHS)enkwaliteitswinstdoormiddelvandebouwvan
burgerwoningenvoordesloopvandeagrarischebebouwinginhet
kadervanderegelingRuimtevoorRuimte.Altijdmoethetherge-
bruikintepassenzijnbijbestaandefunctieszoalslandbouw,natuur,
recreatie en stedelijk uitloopgebied. In de volgende paragrafen
wordendezemogelijkhedennaderuitgewerkt.Geschikte functies
voorhethergebruikvanvrijkomendeagrarischebebouwinginhet
overigebuitengebied,waardebebouwingverspreidisgelegenzijn:
recreatie, opslag, aan-huis-gebonden-beroepen, agrarisch-techni-
schehulpbedrijven,agrarisch-verwantebedrijven(zonderverkeers-
aantrekkendewerking)enpaardenhouderijen.

3.2.5 Toerisme en recreatie

Recreatieentoerismekaneenbelangrijkebijdrageleverenaande
leefbaarheid van het platteland. Naast de ontwikkeling van aan
het buitengebied gebonden toerisme en recreatie is hergebruik
van VAB’s  toegestaan voor overige recreatieve voorzieningen. Er
moeteengezondeverhoudingbestaantussentoeristischrecreatie-
vevoorzieningenendedraagkrachtvanhetgebied.Voorwaardeis
dateenverdererecreatieveontwikkelingpastbinnendevisiezoals
neergelegdindegebieds-enreconstructieplannen,datdeontwik-
kelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven niet
wordenbeperkt(hieruitvolgtdatdeontwikkelingvanrecreatiein
landbouwontwikkelingsgebiednietmogelijk is) endatdeaanwe-
zigewaardennietwordenaangetastenwordenversterkt.Eenan-
derevoorwaardeisdatdeteontwikkelenactiviteitpastbinnende
uitgangspuntenvanhetprovinciaalbeleid.Ruimtewordtgeboden
aanvoorzieningendiequaschaalenomvangpassenbijdedesbe-
treffendekernofgemeenteenqualocatievoldoenaandeleidende
principesvanhetprovinciaalbeleid.

Uithetbovengenoemdegemeentelijkbeleidblijktdaterzekermo-
gelijkhedenliggenbinnendegemeenteSint-Michielsgestel,zowel
voorintensieverecreatiealsvoordeextensieverecreatie.

InhetReconstructieplaneninhetprovincialetoeristisch-recreatieve
beleidwordengebiedenaangeduidals intensiefrecreatiefgebied
methierineenrecreatievepoorteneenprojectlocatie.Dezegebie-
denbestaanuiteenclusteringvanzowelgrootschalige-alsklein-
schalige intensieve en extensieve toeristisch-recreatieve bedrijven
envoorzieningenofkunnenuitgroeientoteenclusteringhiervan.
Ookwatersportlocatiesenopenluchtrecreatiegebiedenkunnenhier
deelvanuitmaken. Indezegebiedenwordtruimtegebodenvoor
kwaliteitsverbeteringvandebestaandebedrijven(grootschaligen
kleinschalig).Tevensisinditgebiedruimtevoornieuwvestigingvan
kleinschaligeintensieveenextensievebedrijvenzoalseen(overdek-
te)speeltuin,kinderboerderij/dierenparkenkleinschaligmuseum.
Ooknieuweagrotoeristischeontwikkelingenpasseninditgebied.

Toerismeen recreatiezijn indegemeenteSint-Michielsgestelnog
relatiefbeperktontwikkeld.Toch isdegemeentevanmeningdat
dezesectormeerkansenbiedtdantotnutoebenutworden.Dege-
meentewilzichpositionerenalseengroenetoeristisch-recreatieve
bestemmingdichtbijvestingstad‘s-Hertogenbosch.

Degemeentesteltzichzelfdanooktendoelomeengoedklimaat
tescheppenvoordeontwikkelingvantoerismeenrecreatieenhet
stimulerenvanhetondernemerschapdaarbinnen.Devisieoptoe-
rismeenrecreatieisuitgewerktineentoeristischrecreatiefontwik-
kelingsplan(TROP).Kansenvoorderealiseringvaneengoedtoeris-
tisch-recreatief product moeten dan ook optimaal worden benut.
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Degemeentekiestvooreentoeristisch-recreatiefontwikkelingsper-
spectiefwaarinzowelintensievealsextensieveontwikkelingeneen
plaatskrijgen,afhankelijkvandeliggingineenvandegebied.Wel
dienen recreatieve voorzieningen kleinschalig en vermengbaar te
zijnmetdeoverigefunctiesenquaschaalenomvangpassenbijhet
buitengebiedvandegemeenteSint-Michielsgestel.Tevensmogende
uitstralingseffectenvanderecreatievevoorzieningdedraagkracht
van het gebied niet overschrijden en de omgevingskwaliteiten in
het gebied niet aantasten. Bezoekersintensieve en bovenregiona-
le recreatiefuncties horen primair thuis in stedelijke regio’s. Geen
grootschaligepretparken,maarspecifiekevoorzieningendiebijdra-
genaanderuimtelijkekwaliteitendebelevingsmogelijkhedenvan
hetbuitengebied.Denadrukligtopkleinschaligeengroengeoriën-
teerderecreatievevoorzieningen.

Deaanwezigecultuurhistorische, landschappelijkeennatuurwaar-
denvormenbelangrijkepijlersinhettoeristisch-recreatiefproduct
enbiedenkansentoeristische-recreatieveproductenverderteont-
wikkelen in samenhang met het versterken van de groene kwali-
teitenvanhetlandschap.Totophedeniserteweiniggedaanmet
hetzeeraantrekkelijkelandschap,dattalvangradiëntenendaar-
meeeengrotevariatiekentomeenaantrekkelijkerecreatieveen
toegankelijkehabitatvoordeeigenbevolkingendebezoekerste
scheppen.Daarnaastzijnerhogecultuurhistorischewaardenindit
gebied die een aanknopingspunt bieden voor het stimuleren van
cultuurtoerisme.

Metdenieuwestructuurvisiewildegemeentenietalleenmeerre-
creatievemogelijkhedenbiedenaanagrariërsmaaraanalleeigena-
ren/ondernemers.Deactiviteitinrelatiemethaaromgevingison-

derwerpvantoetsingnietdegenediedeactiviteitwilontplooien.
Doordezeomslagindenkenkandegastvrijheidvanhetheleplat-
telandwordenverbeterdincombinatiemetmeerruimtelijkekwa-
liteit.

De belangrijkste algemene uitgangspunten op basis waarvan de
voorgenomenontwikkelingenbinnendetoeristischrecreatievesec-
torindegemeenteSint-Michielsgestelvormdienenkrijgenzijn:

Kwaliteitbovenkwantiteit;
Diversiteitenverrijkingvanhettoeristisch-recreatiefproduct;
Instandhoudingen,waarmogelijk,verbeteringvanderecrea-
tieve routing en routenetwerken (varen, paardrijden, fietsen,
wandelen)onderanderedoorhetbiedenvanruimemogelijk-
hedenvoordagrecreatiefmedegebruikvanlandbouwgronden;
Hetbiedenruimemogelijkhedenvoorkleinschaligedagrecreatie-
vevoorzieningeninbijvoorbeeldvrijkomendeagrarischebebou-
wing,dieinpasbaarzijnindenatuur-enlandschapswaarden(dit
inrelatiemethetTROP);
Ruimtebiedenvoorhetbehoudenontwikkelenvanverblijfsre-
creatievevoorzieningeninvrijkomendeagrarischebebouwing.
Gedachtkanwordenaandeontwikkelingvannieuwelogiesac-
commodaties, zoalsBed&Breakfast,minicampings,hotels en
pensions;
Hetbeterbenuttenvandeaantrekkelijkheidenvariatieinhet
landschap;
Deontwikkelingenophetgebiedvanrecreatieentoerismein
samenhangbeschouwenmetandere(terplaatse)terealiseren
doelstellingen (natuur, landschap, cultuurhistorie, economie,
etc.)

•
•
•

•

•

•

•
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Kortom, er is volop ruimte voor aan het buitengebied gebonden
intensieveenextensievetoerismeenrecreatie.HergebruikvanVAB
tenbehoevevan recreatie is toegestaanonderdevolgendevoor-
waarden:

Het initiatiefmoetpassenbinnendedraagkrachtvanhetge-
bied;
Aanwezigeopstallendienietgebruiktwordenvoorhetinitia-
tiefdienengesaneerdteworden;
Het initiatiefmoetgepaardgaanmeteenverbeteringvande
landschappelijkekwaliteit;
Hetinitiatiefdient,buitenhetgebiedbedoeldvoorintensieve
recreatieendeprojectlocatie,eenbezoekersextensiefenklein-
schaligkarakter tehebbenenhetmoet ingoede samenhang
metbestaandefunctiesgerealiseerdkunnenworden;
Middelshetbestemmingsplanmagmaximaal400m²wordenin-
gezetvooreendag-ofverblijfsrecreatievefunctie;
Overtolligebebouwing>400m²dienttewordengesloopt;
Cumulatiefmagernietmeerdan400m²wordeningezet.

Omdattoerismeenrecreatieéénvandedriehoofdfuncties isvan
het buitengebied is de gemeente Sint-Michielsgestel voornemens
om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling hiervan. Dat be-
tekentdatnaastdemogelijkhedendiehiervoorzijnbeschrevener
mogelijkhedenzijnvooruitbreidingvandezefuncties.Datbetekent
weldatbijuitbreidingvandezefunctiesextrainvesteringenmoeten
wordengedaaninderuimtelijkekwaliteit:

�.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Mits ruimtelijk inpasbaar en er voldoende wordt bijgedragen
aanderuimtelijkekwaliteit(fonds)magdezefunctievergroot
wordentoteenmaximumvan800m².Debehoeftemoetblij-
kenuiteenbedrijfsplan.
Boven de 400 m² dient kwaliteitswinst plaats te vinden in de
vorm van het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Omdat
ontsteningopdebetreffendelocatienietmeermogelijkis(alle
bebouwingbovende400m²zoumoetenzijngesloopt),dienter
opeenanderemaniertewordengeïnvesteerdinderuimtelijke
kwaliteit.
Voor activiteiten die in vergelijking hiermee grootschalig van
aardzijnofdie vallenonderdagrecreatiegeldtdat,hoedan
ook, een bijdrage moet worden geleverd aan de ruimtelijke
kwaliteit.

3.2.6 Kleinschalige horeca

Een specifieke vorm van dagrecreatie is kleinschalige horeca. Bin-
nen de horeca kan onderscheid worden gemaakt in zelfstandige
en ondersteunende horeca. Het onderscheid tussen zelfstandige
en ondersteunende horeca is planologisch relevant omdat bij on-
dersteunende horeca de hoofdbestemming het uitgangspunt is.
Ookkleinschaligebuitenterrassenzijntoegestaanmitsermaximaal
�00m² buitenruimte ingericht wordt met zitjes en/of picknickban-
ken.Tevensdientdittepassenindeuitdereconstructieafkomstige
recreatievezonering.Inhetverlengdevandetoeristisch-recreatieve
visiekunnenondersteunendekleinschaligehoreca-activiteitenwor-
denaangeboden,terondersteuningvanderecreatieveactiviteiten
inhetbuitengebied.

�.

2.

3.
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Initiatieveninhetoverigebuitengebied(dusbuitendebebouwings-
concentraties)zijnnietperdefinitieonmogelijk.Maatwerkenflexi-
biliteit zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Er zal een gedegen
afweginggemaaktmoetenwordenofeen initiatiefpassend isop
degewensteplek.Uiteraarddienthierookrekeninggehoudente
wordenmeteeninvesteringinderuimtelijkekwaliteit.Omdatde
uitvoeringsparagraafelkjaarwordtherijktkunnenernieuwepro-
jectenwordentoegevoegddiezorgenvooreenverbeteringvande
ruimtelijkekwaliteitvanhetbuitengebied.

3.2.7 Maatschappelijke voorzieningen

DegemeenteSint-Michielsgestelheeftdekeusgemaaktdatklein-
schaligemaatschappelijkefunctieseveneensplaatskunnenvindenin
VAB.Eenvoorbeeldhiervaniskinderdagopvang.Steedsvakerwordt
gevraagdommeetewerkenaankinderopvangopdeboerderijin
hetbuitengebied.Ditgeldtvoorveelaanbiedersenvoorgebruikers.
Inprincipehoortkinderdagopvanginhetstedelijkgebiedthuis.Er
zijnwelmogelijkhedenbinnenclustersenbebouwingsconcentraties
inhetbuitengebied.Kleinschaligevoorzieningen inhetbuitenge-
bied(maatwerk)zijnnietondenkbaar.HergebruikvanVABtenbe-
hoevevanmaatschappelijkevoorzieningenistoegestaanonderde
volgendevoorwaarden:

Het initiatiefmoetpassenbinnendedraagkrachtvanhetge-
bied;
Aanwezigeopstallendienietgebruiktwordenvoorhetinitia-
tiefdienengesaneerdteworden;
Het initiatiefmoetgepaardgaanmeteenverbeteringvande
landschappelijkekwaliteit;

�.

2.

3.

Het initiatiefdienteenbezoekersextensiefenkleinschaligka-
rakter te hebben en het moet in goede samenhang met be-
staandefunctiesgerealiseerdkunnenworden;
Middelshetbestemmingsplanmagmaximaal400m²wordenin-
gezetvooreendag-ofverblijfsrecreatievefunctie;
Overtolligebebouwing>400m²dienttewordengesloopt;
Cumulatiefmagernietmeerdan400m²wordeningezet.

3.2.8 opslagactiviteiten

MetbetrekkingtothetgebruikvanVABtenbehoevevanopslagvan
goederengeldendevolgendevoorwaarden4.

De opslagactiviteit mag geen afbreuk doen aan waardevolle
kwaliteiten (natuur, landschap, cultuurhistorie) die in het ge-
biedaanwezigzijn.DeVABmagbijvoorbeeldnietgelegenzijn
indeGHSnatuur;
Opslagdooreennietagrarischbedrijfmoetaanwijsbaaronmo-
gelijkzijnopdeeigenlocatie;
Opslagtenbehoevevanambachtelijkebedrijvigheid is toege-
staan;
Er mag alleen sprake zijn van de opslag van statische goede-
ren.Onderstatischwordtverstaandatdebetreffendegoederen
vooreenlangeretijdgestaldworden.Hetisdusnietdebedoe-
lingdater sprake is vandistributiewaarbij continugoederen
aan-enafgevoerdworden;
Ermaggeenbuitenopslagplaatsvinden;
Deeffectenopdemobiliteitterplaatsemoetenbeperktblijven.
Het isdusdebedoelingdatdehoeveelheidverkeerterplaat-

4.

5.

6.
7.

�.

2.

3.

4.

5.
6.

4. Devoorwaardentenaanzienvanopslagzijngrotendeelsovergenomenuitde

notitie‘buitengebiedinontwikkeling’.Bijdezeregelingisdusmaatwerkvereistaan

dehandvandehuidigesituatie.
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senietforstoeneemtalsgevolgvandeopslagactiviteiten.Dit
dientaangetoondteworden;
Mitsruimtelijk inpasbaarmagmaximaal�.000m²VABaange-
wendwordenvooropslagactiviteiten.Debehoeftemoetblijken
uiteenbedrijfsplan.
OverigeVABbebouwingbovende�.000m²dientgeslooptte
worden.

3.3 Beleidslijn paardenhouderijen

3.3.1 Inleiding
In deze visie onderscheid tussen het soort paardenhouderijen op-
genomen.Onderscheidisnoodzakelijkopbasisvandeomvangen
deplaatsingvanrijhallenendeverkeers-enpublieksaantrekkende
werking.Gemeentenwordtderhalvegevraagdtocheeneigenon-
derscheidtemaken.Infeitebestaatereenonderscheidtussenvier
‘soorten’paardenhouderijen:

eenpaardenfokkerij(agrarisch);
een paardenhouderij gericht op stalling of het africhten van
paarden(nietagrarischbedrijf);
eenmanege(niet-agrarische,recreatievepaardenhouderij);
eenmanagekanuitgroeientoteenrecreatiefbedrijfmetmeer-
dere facetten (een niet-agrarische recreatieve/sport paarden-
houderijofweleenmanege+).

Bijbeleidvoorpaardenhouderijenishetvoorgemeentenbelangrijk
omvantevorenalhetmogelijktoekomstperspectiefvanpaarden-
houderijengoedinbeeldtebrengen.Bijvoorkeurwordenlocaties
voor het africhten van paarden of maneges gevestigd op locaties

7.

8.

�.
2.

3.
4.

waar de eventuele doorgroei naar een ‘recreatiebedrijf’ mogelijk
is.Daarmeewordenknelpuntenvoordetoekomstzoveelmogelijk
voorkomen.Gemeentendienentenaanzienvanpaardenhouderijen
indevisiedusenkelekeuzestemaken:

Welkonderscheidinpaardenhouderijenvoordegemeentere-
levantis;
Welkeontwikkelingsmogelijkhedendezeverschillendesoorten
paardenhouderijenkunnenhebben;
Opwelkwijzemendezeverschillenwilvastleggen(ineenbe-
stemmingsplanofstructuurvisie).

Indevisiewordtvooralsnoguitgegaanvaneenonderscheidinde
vierhierbovengenoemdevarianten(inclusiefdemanegealsrecrea-
tiefbedrijf).Ingebieden,dienietgevoeligzijnvoorbebouwingen
extraverkeerkanhetbeleidsoepelerzijndaninrustigegebieden
met natuurwaarden of in landbouwontwikkelingsgebieden. Een
paardenhouderijgerichtophetfokkenvanpaardenkanzichinbe-
bouwingslintenbijvoorbeeldverderontwikkelennaareenmanege,
waardatinhetbuitengebiedongewenstkanzijn.Erisdussprake
vaneenglijdendeschaalvandesoortpaardenhouderij.

Bij nieuwe aanvragen dient een verzoek vergezeld te gaan van
een beschrijving van de bedrijfsopzet (bedrijfsplan), waarin ook
eendoorzichtwordtgegevennaardetoekomstvanhetbedrijf.Zo
wordtbeoordeeldofeenlocatiegeschiktisvoorhet(naardetoe-
komst)beoogdedoelenliggenafsprakentussengemeenteenpar-
ticuliervast.

•

•

•
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3.3.2 provinciale voorwaarden

Paardenhouderijenkunnenwordentoegestaanopeenvoormalige
agrarischebedrijfslocatieonderdevolgendevoorwaarden:

Eenagrarischepaardenhouderijkanzichvestigenopeenagra-
rischbouwblokbinnendebestemmingAgrarischedoeleinden
enzijndusinhethelebuitengebiedvandegemeenteSint-Mi-
chielsgesteltoegestaan;
Een paardenhouderij gericht op het stallen en africhten van
paardenworden in sommigebebouwingsconcentraties toege-
staan.Erdientdanweleenplanologisch-juridischeprocedure
gevolgdteworden;
Een paardenhouderij gericht op bezoekers (manege) wordt
apartbestemdentoegelatenmiddelseenbestemmingsplanwij-
zigingc.q.-projectbesluit.Dezepaardenhouderijwordtbijvoor-
keurtoegestaaninbebouwingsconcentraties.Ommaatwerkte
kunnenbiedenkandegemeentesomsookmanegestoestaanin
dedirectenabijheidvandeclustersoflangsdoorgaandewegen
inhetbuitengebied.Alsvoorwaardegeldtdatheteenlocatie
betreft,waar,vergelijkbaarmetbebouwingsconcentraties,een
extraverkeers-enpublieksaantrekkendewerkingviabestaande
wegentoelaatbaaris.Deaanwezigheidvanruiterroutesofhet
realiserenervaniseenpré;

•

•

•

Volwaardige maneges mogen een rijhal realiseren met een
maximale grootte van �.000 m². De noodzaak daartoe moet
blijken uit eenbedrijfsplan. Indienopde locatie vrijgekomen
agrarischeopstallenaanwezigzijn,dienendezehergebruiktof
alsonderdeelvandevereveninggeslooptteworden;
Gevestigdepaardenhouderijen(aangemerktalsfokkerijen),an-
dersdanvolwaardigemaneges,mogenindienzijdenoodzaak
vaneenrijhalkunnenaantonenmiddelseenbedrijfsplaneen
kleinerijhalrealiseren(meteenmaximalegroottevan400m²).
Indienopdelocatievrijgekomenagrarischeopstallenaanwezig
zijn,dienendezehergebruiktofalsonderdeelvandevereve-
ninggeslooptteworden;
Een paardenhouderij mag maximaal doorgroeien tot �,5 hec-
tare5;
Paardenhouderijen(maneges)dieeen(brede)recreatievefunc-
tiehebbenmogenzichookvestigenbuitenbebouwingsconcen-
traties,mitsdezelocatiespassenbinnenderecreatievevisievan
degemeenteenhetreconstructieplan;
Paardenbakken moeten binnen het bouwblok gerealiseerd
worden;
Ermogengeenoverwegendebezwarenvanuitgebiedswaarden
ofvanuithetoogpuntvanhetmilieuinhetgedingzijn.

Het voorgaandeoverziendewordtduidelijkdatdebeleidslijnbe-
oogtommaatwerkteleverenperindividueelinitiatief.Deligging
van ieder initiatief dient zorgvuldig in kaart gebracht te worden
waarnaeenuitspraakgedaankanwordenoverdeontwikkelings-
mogelijkhedenterplaatse.

•

•

•

•

•

•

5. Volgenshetprovincialebeleidgeldtditindeagrarische

hoofdstructuur.
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3.3.3 Gemeentelijke voorwaarden
Debovenstaandeprovincialevoorwaardenzijnverderuitgediepttij-
densdebeleidsvormingsfasevandegemeenteSint-Michielsgestel.
Deuitkomstvandezebeleidsvormingsfaseheeftgeleidtotdevol-
gendegemeentelijkevoorwaardenvoordevestigingvanpaarden-
houderijenopeenvoormaligeagrarischebedrijfslocatie:

Nieuwvestigingvanpaardenhouderijen isniet toegestaan.Al-
leenhervestigingopeenvrijkomendeagrarischebebouwingis
mogelijk.
VestigingvanalletypepaardenhouderijenindeGHS-natuuris
uitgesloten;
‘Agrarische paardenhouderij’ (fokkerij) en gebruiksgerichte
paardenhouderijen (stalling of africhten van paarden), mane-
gesuitgezonderd,mogenzichondervoorwaardenvestigenin
AHS-landschapenAHS-landbouwopeenvoormaligeagrarische
bedrijfslocatie,mitsovertolligebebouwingwordtgesloopt;
Doorrekeningtehoudenmetdeonderscheidendekenmerken
van verschillende paardenhouderijen is het niet meer nood-
zakelijk de vestiging van paardenhouderijen op VAB’s binnen
deGHS-landbouwvooralle soortenpaardenhouderijenuit te
sluiten.Devoorkomendewaardenineengebied(zowelinals
buitendeGHS)mogenalsgevolgvandevestigingvaneenpaar-
denhouderijnietwordenaangetast.Geletopdeontstenings-
gedachtedievoordeGHSgeldt,wordtdeoprichtingvangrote
rijhallenindeGHS-landbouwuitgesloten.Hetoprichtenvanen/
ofvergrotingtoteeninomvangbeperkterijhalvantenhoog-
ste�.000m²tendienstevanafrichtactiviteitenisbijbestaande
ennieuwepaardenhouderijenaanvaardbaarmitsergeenpu-
blieks- en verkeersaantrekkende activiteiten worden uitgeoe-

•

•

•

•

fendenovertolligebebouwingwordtgesloopt(pluspakket).Dit
betekentondermeerdateenmanegezichnietkanvestigenin
deGHS-landbouw.Indienbijuitbreidingeennoodzaakblijkttot
hetoprichtenvaneen(grotere)rijhalrespectievelijkeengewij-
zigdebedrijfsvoeringmeteenpublieks-en/ofverkeersaantrek-
kendewerking,dienthetbedrijf(opeigenkosten)teverplaat-
sen.
Paardenhouderij,zowelbestaandalsnieuw,mogenindeAHS
eninbebouwingsconcentratiesdoorgroeientot�,5ha.,mane-
gesuitgezonderd,(ditgeldtvoorzowelbestaandealsnieuwe
paardenhouderijen).Overtolligebebouwingdientgesloopt te
worden.
Paardenhouderijengerichtopbezoekers(manege)wordenbij
voorkeurtoegestaanopvoormaligeagrarischebedrijfslocaties
indehiervoorgeschiktebebouwingsconcentraties(zievisieop
bebouwingsconcentraties). Om maatwerk te kunnen bieden
kandegemeentesomsookmanegestoestaanindedirectena-
bijheidvandeclustersoflangsdoorgaandewegenindeAHS-
landbouw. Als voorwaarde geldt dat het een locatie betreft,
waar, vergelijkbaar met bebouwingsconcentraties, een extra
verkeers-enpublieksaantrekkendewerkingviabestaandewe-
gentoelaatbaaris.Deaanwezigheidvanruiterroutesofhetre-
aliserenervanzijneenpre.
Volwaardigemaneges, zowelbestaandalsnieuw,mogeneen
rijhal realiseren met of uitbreiden tot een standaardgrootte
van400m² indedaarvoorgeschiktebebouwingconcentraties
zoalsopgenomenindegebiedsvisie.Indienineenbedrijfsplan
wordtaangetoonddateengrotere rijhalnoodzakelijk is,kan
degemeentehieraanmeewerkentoteenmaximalegroottevan
�.200m²(rijbak60mx20m).Indienopdelocatievrijgekomen

•

•

•
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agrarischeopstallenaanwezigzijn,dienendezevoordezefunc-
ties hergebruikt of als onderdeel van de verevening gesloopt
teworden.Overtolligebebouwingwordtgesloopt,behoudens
voorzoverdezecultuurhistorischewaardenbezitenerissprake
vaneenextracompensatie.
Paardenbakken moeten binnen het bouwblok gerealiseerd
worden.

DebouwvaneenrijhalopeenVAB-locatieisindezeopzetdusvoor-
behoudenaanreëlebedrijven,natoetsvanbedrijfsplanopdepun-
tenduurzaamheid,kwaliteit,behoefteensamenwerking.

•

3.3.4 Beoordelingsaspecten
VoordebeoordelingvanbedrijfsplannendienteenRegionale
deskundigencommissietewordeningeschakeld.DeAdviescom-
missieAgrarischeBouwaanvragen ishiervoornietgeschikt.Er
bestaannamelijkgeenkengetallenwaaraangetoetstkanwor-
den.
AandachtindeWelstandsnotavoorafscheidingen(weidegang
enpaardenbakken)omdezogenaamde‘verlinting’tevoorko-
men.
Hervestiging,omschakelingenuitbreidingnaareenvolwaardi-
gepaardenhouderijwordttoegestaanopbestaandeagrarische
bouwvlakkeninhetbuitengebiedofineenbebouwingscluster
opvrijkomendeagrarischebedrijfslocatiesineenverwevings-of
extensiveringsgebied.Voormanegesishervestiging,omschake-
lingenuitbreidingalleenmogelijkineenkernrandzone.Toets
van bedrijfsplan op de punten duurzaamheid, kwaliteit, be-
hoefte(markt)ensamenwerking.

Dewijzevankwaliteitsverbeteringismaatwerkenlocatieafhanke-
lijk.Voorpaardenhouderijengeldtdateengoedelandschappelijke
inpassingendeerfinrichtingvangrootbelangzijn.Parkerendient
opeigenterreinplaatstevindenenafgeschermdtezijnvanafde
weg.Debouwvaneenrijhalheefteengroteimpactopdeomge-
vingvanhetinitiatief.Terkwaliteitswinstwordengroeneinvesterin-
gengevraagd.Eenpaardenhouderijkanbijdragenaandegewenste
landschappelijkekwaliteit.Ookkaneenpaardenhouderijdoorde
aanlegvanruiterpaden(alsaansluitingopruiterroutes)eenbijdra-
geleverenaandetoegankelijkheidvanhetbuitengebied.

•

•

•
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3.4 Beleidslijn verbrede landbouw / nevenactiviteiten

3.4.1 Inleiding

Debeleidslijnverbredelandbouwennevenactiviteitenheeftbetrek-
king op dat deel van het buitengebied dat niet aangemerkt is als
bebouwingsconcentratie. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn hier
vaakkleinerdanbinnendeconcentraties.Inhetkadervandezeno-
titie is er geen inventarisatie uitgevoerd naar verbrede landbouw
en nevenactiviteiten die ontplooid worden binnen een agrarische
hoofdbestemmingdanwelbinneneenburgerbestemming.

Vanoudszijnagrarischebedrijvengerichtophetverkrijgenvaneen
gezinsinkomen door middel van de teelt van gewassen en/of het
houdenvanvee.Delaatstejarenrichtenagrarischebedrijvenzichin
toenemendemateookopanderedandezereguliereagrarischeacti-
viteiten.Eenneventakkanvoordeagrariëreenwelkomeaanvulling
betekenenopdebedrijfsinkomsten,waardoordehoofdactiviteit(=
hetagrarischbedrijf)kanblijvenvoortbestaan.Juistvoorbedrijven
dienietmee(kunnen)gaanmetdetrendnaarschaalvergrotingkan
verbredingeenstrategiezijnomaanvullendeinkomstentegenere-
ren.Hetbiedtkansenomhet recreatieveproduct teverrijken,het
landschapteverfraaienenhetimagovandelandbouwverbeteren.
ZekerineenbuitengebiedalsSint-Michielsgestel,datbestaatuiteen
fraaimaarkwetsbaarlandschapmethogenatuurwaarden,kanplat-
telandsvernieuwing perspectief bieden. De gemeente wil derhalve
plattelandsvernieuwingsinitiatievendieheteconomischen/ofsociaal
draagvlakinhetagrarischgebiedenhetlandschapversterkenenon-
dersteunen.
Inprincipekaneraaneenbreedscalaaannevenfunctiesvooragrari-

schebedrijveninhetbuitengebiedgeschiktzijn.Nevenfunctiesdie-
nenwelondergeschiktteblijvenaandeagrarischebedrijfsvoering
enbezoekersextensieftezijn.Denieuwefunctiedientquaaarden
omvangtepassenbinnendespecifiekekwaliteitenschaalvande
omgeving (alleen categorie � en 2 bedrijven). De activiteiten mo-
gennietmeldings-ofvergunningplichtigzijnopgrondvandeWet
milieubeheer,ofeenuitvoeringsregelingvandezewet,tenzijaan-
nemelijkisgemaaktdatdeactiviteitengeenonevenredigemilieu-
belastingvoordeomgevingopleveren.Deactiviteitenmogengeen
afbreukdoenaandeaanwezigewaardeninhetgebied,maarzijner
opgerichtderuimtelijkekwaliteitteversterken.

3.4.2 onderscheid verbrede landbouw en overige nevenactiviteiten

Denevenactiviteitenkunnenwordenonderverdeeld in tweecate-
gorieën,tewetenverbredelandbouwennevenactiviteiten.

a.  verbrede landbouw
Een specifieke vorm van nevenfuncties betreft de verbrede land-
bouw.Dezespecifiekenevenfunctieszijndirectgerelateerdaanhet
verderinstandtehoudenagrarischebedrijf;deactiviteithangtsa-
menmetdeagrarischebedrijfsvoeringofstaattendienstevanhet
bedrijf.Hetkangezienwordenals‘agrariërsmetietserbij’,waarbij
deactiviteitenverwevenzijnmethetagrarischebedrijfennieteen
opzichzelf staandeactiviteit zijn.Alshetagrarischebedrijf stopt,
houdtookdenevenactiviteitop.Agro-toerisme,agrarischnatuur-
beheer,bewerkingenwaardevermeerderingvanterplaatsegepro-
duceerdeproductenendeverkoopvanstreekeigenproductenzijn
voorbeeldenvan‘verbredelandbouw’.Deontwikkelingvanverbre-
delandbouwactiviteitenisinbeginselopallebestaandeagrarische



47

bouwblokkentoelaatbaar,mitsdeontwikkelingsmogelijkhedenvan
omliggendeagrarischebedrijvennietwordenbeperktenergeen
afbreukwordtgedaandanwelaantastingplaatsvindtvandedirect
indeomgevingaanwezigewaarden.

b.  overige niet-agrarische nevenactiviteiten
Detweedecategorieisdeoverigenevenactiviteitenzonderdirecte
relatie met de bestaande agrarische bedrijfsvoering (zoals agrari-
sche verwante functies, agrarische technische hulpfuncties en sta-
tischeopslag).Nevenfuncties zijnalleen toegestaanals zeookals
vervolgactiviteit kunnen worden ontwikkeld, oftewel als toekom-
stige hoofdactiviteit. De praktijk leert namelijk dat het opstarten
vannevenactiviteitenopeenagrarischbedrijfvaakdeeerstestap
isrichtingbeëindigingvanhetagrarischebedrijf.Bijdezefuncties
kandenevenactiviteitookzonderagrarischbedrijfbestaandoordat
ergeenverwevenheidis.De(succesvolle)nevenactiviteitblijftdan
alshoofdfunctieachter.Uitjurisprudentieblijktdathetmoeilijk,zo
nietonmogelijk,isomindergelijkegevalleneenmaaltoegelatenne-
venfunctiestesaneren,zodatersprakeisvanvoldongenfeiten.Het
onderscheidtussenverbredelandbouwennevenactiviteitenwordt
instandgehoudenomdatdehoofdactiviteiteenzorgvuldigeafwe-
gingvergtvandeeffectenopdenatuurlijke, landschappelijkeen
cultuurhistorischewaardenendemobiliteitsafwikkeling,daarwaar
de impactgroot is.Zolanghetnogeennevenfunctie iswordthet
gezienalsmedegebruikbijeenagrarischbedrijf.Een(verdere)groei
vandenevenfunctienaarhoofdfunctieismogelijknawijzigingvan
debestemming,aldannietincombinatiemetsloopvanovertollige
bebouwingeneenextracompensatie,binnenderandvoorwaarden
hetbeleidslijnVABinhetbuitengebiedofdebeleidslijnvoorbebou-
wingsconcentraties.

Aanvullendaandealgemenetoetsingscriteriauitparagraaf�.6wor-
denonderstaandevoorwaardengesteldaanverbredelandbouwen
nevenactiviteitenbijhetagrarischebedrijf:

Deactiviteitmoetplaatsvindenbinnenhetagrarischbouwper-
ceel;
Nevenfuncties dienen ondergeschikt te blijven aan de agrari-
schebedrijfsvoering;
Deactiviteitmoetpassenbinnendeaardenschaalvandeom-
geving;
Er vindtgeenaantastingplaats van (potentiële) landschappe-
lijke,cultuurhistorischeofnatuurlijkewaarden.Ookdeeffecten
opdewaardenindewijdereomgevingwordthierbijmeegewo-
gen;
De activiteiten hebben geen onevenredige verkeersaantrek-
kende werking. Getoetst wordt op de verkeersintensiteit en
hetvrachtverkeerinrelatietothetwegennet,deveiligheid,de
overlastvoormensennatuurendeparkeerdruk,gebaseerdop
deverkeersindices;
Buitenpandigeopslagenopslaginkassenispertinentuitgeslo-
ten;
Parkerendientopeigenterreinplaatstevinden.Ookdepar-
keergelegenheid wordt landschappelijk ingepast met behulp
vangebiedseigenbeplanting;
Doorgroeivaneenniet-agrarischenevenactiviteitnaarhoofd-
functieismogelijkmitsdeactiviteitvoldoetaandebeleidslijn
VABinhetbuitengebied(paragraaf3.2)ofdebeleidslijnvoor
bebouwingsconcentraties(hoofdstuk4);
Voor nevenactiviteiten in de vorm van zorgboerderijen dient
eenapartebestemmingsregelingopgenomentewordenindien

�.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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terplekkesprakeisvanovernachtingendanwelrecreatieruimte
enerandereniet-agrarischeruimtenaanwezigzijndienietbij
eenagrarischbedrijfpassen.Alleoverigegevallenvallenbinnen
een‘normale’agrarischebedrijfsvoeringenkunnenbinneneen
agrarischebouwblokwordentoegestaan;
Bijhetbepalenvandemaximaal toegestaneoppervlaktevan
verbredelandbouw-functiesismaatwerknodig,afhankelijkvan
deaardvandenevenfunctieendeomgevingsomstandigheden.
Een richtgetal, voor hetgeen planologisch aanvaardbaar is bij
demeesteverbredelandbouw-functies,is400m².Eenuitzonde-
ringopdezemaatvoeringwordtgemaaktvoorhet“aanhuis”
verkopen van op het eigen bedrijf geproduceerde producten
engewassen,directdaaraangerelateerdeproducten(branche-
gerichteproducten)of van streekproducten.Dezeactiviteiten
mogennadrukkelijknietdevormvanvolwaardigedetailhandel
aannemen.Ditbetekentdatergeenbebouwingvoordever-
koopactiviteitenmagwordenopgerichtendatdeverkoopgeen
hoofdinkomenmagbetreffen.Voorhetbepalenvandeomvang
voorverkoopdoeleinden“aanhuis”interichtenvloeroppervlak
geldteenreferentiemaatvan�00m²perbedrijf;
Voorniet-agrarischenevenfuncties ishetbeleid voorhether-
gebruik van vrijkomende agrarischebebouwing uit paragraaf
3.2.(buitenbebouwingsconcentraties)enhoofdstuk4(binnen
bebouwingsconcentraties)vantoepassing.

�0.

��.

Devoorkeurgaatuitnaarhetgebruikvanbestaandebebouwing
voorhetontplooienvandenevenfunctieinverbandmetzuinigruim-
tegebruikenhetvoorkomenvanonnodigeverstening.Uitbreiding
vandebebouwingissomsdeenigemanieromeennevenactiviteit
mogelijktemakenomdatergeengebruikgemaaktkanwordenvan
leegstaandepandenaangeziendeagrarischetakdoorgaansnietaf-
neemt.Daarkomtbijdatdebestaandebedrijfsgebouwennietaltijd
geschikttemakenzijnvoorhetontplooienvannevenactiviteiten.In
dezegevallen ishetwenselijktochuitbreidingvandebebouwing
toete staanzolangditpastbinnendeuitbreidingsmogelijkheden
perbedrijfstakendeprovincialezonering.

3.4.3 Regeling Sint-Michielsgestel

DegemeenteSint-Michielsgestelheeftervoorgekozenomeenaan-
tal vormen van verbrede landbouw en nevenactiviteiten bij agra-
rischebedrijven te regelenviahetbestemmingsplan.Datwilzeg-
gen via een ontheffingsprocedure is het mogelijk voor agrarische
bedrijvenom sommigenevenactiviteitenofbepaaldevormenvan
verbredelandbouwteontplooien.

Devolgendenevenactiviteitenenvormenvanverbredelandbouw
zijnmiddelseenontheffingsprocedureinhetbestemmingsplanbui-
tengebiedmogelijk:

agrarisch-technische bedrijven zonder grote verkeersaantrek-
kendewerking,toteenmaximaleoppervlaktevan400m²;
statische opslag tot een maximale oppervlakte van �.000 m²,
mitshetgeenhandelsactiviteitenbetreft;
verblijfsrecreatie (minicamping en/of trekkershutten) met een

�.

2.

3.
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maximaleoppervlaktevan�hectare,grenzendaaneenagra-
rischbouwvlakofeenbouwvlakmeteenanderebestemming
meteenvoudigevoorzieningenophetbouwvlak;
groepsaccommodatie tot een maximale oppervlakte van 400
m²;
eenbed&breakfastaccommodatieinbijgebouwenmetmaxi-
maal5kamersvoormaximaal�0personen;
dagrecreatieve voorzieningen, zoals een speeltuinen verhuur
vanfietsentoteenmaximaleoppervlaktevan400m²;
horecatendienstevanextensieverecreatie,zoalseentheetuin
eneenijs/snackverkooppunttotmaximaal�00m²;
bij cumulatievanmeerderevormenvannevenactiviteiten/ver-
bredelandbouwdanwelaanhuisgebondenberoepenmaghet
totale daarvoor te gebruiken bruto vloeroppervlak niet meer
bedragendan400m²metuitzonderingvanstatischeopslag.

indienvoldaanisaandevolgendevoorwaarden:

de agrarische bedrijvigheid als hoofdfunctie aanwezig is en
blijft;
deagrarischefunctievanaangrenzende,nietbijhetbedrijfbe-
horendegrondenenbebouwingmagnietonevenredigworden
aangetast;
doordewijziginggeenonevenrediggrotereverkeersbelasting
opaangrenzendewegenenpadenplaatsvindt;
erdienttezijnvoorzieninvoldoendeparkeergelegenheidbin-
nenhetbouwvlak;
deaanwezigelandschappelijkeenecologischekwaliteitenmo-
gennietwordenaangetast;
hetgeengrondenbetreftdiegelegenzijnbinnendeopdever-
beelding aangegeven reconstructiewetzone – landbouwont-
wikkelingsgebied;

4.

5.

6.

7.

8.
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•

opbasisvaneenerfbeplantingsplandientdelandschappelijke
inpassingverzekerdtezijn;
alleennevenfunctiesdieconformhetbestemmingsplanvoort-
gezetkunnenwordenalsvervolgfunctiezijntoegestaan;
dewerkzaamhedendienendoordebewonertewordenuitge-
oefend.

3.4.4 Stoppen van de hoofdactiviteit

Vooreenondernemerdie stoptmetzijn/haaragrarischbedrijfen
de ondernemer wil doorgaan met de betreffende nevenactiviteit
dangeldenookvoorwaardentenaanzienvanruimtelijkekwaliteit.
Ditwordtdanopgevatalsnieuwvestiging.Het ‘bedrijf’moetdan
wordengetoetstaandestructuurvisieenbovendieniseenbijdrage
aanderuimtelijkekwaliteitnoodzakelijk.Eenuitzonderinghierop
vormtinelkgevaldetailhandel.Ditmoetaltijdtendienstestaanvan
aananderehoofdactiviteitenmagnietzelfstandigwordenvoortge-
zet.Als(mogelijke)vervolgactiviteitwordenaangemerktrecreatie-
veactiviteiten,paardenhouderijen,agrarischverwanteactiviteiten,
agrarisch technische hulpfuncties en statische opslag. Omzetting
naareenhoofdactiviteitmaggeenextraversteningopleveren.De
maximalemaatvoeringwordtgetoetstaandebeleidslijnVAB(para-
graaf3.2)inhetbuitengebied.

Ook ishetmogelijkdateenvoormaligagrarischbouwvlak ineen
herzieningvanhetbestemmingsplanreedsisomgezettotburger-
bestemmingzonderdatalleagrarischeopstallengesaneerdzijn.Het
slopenvandeagrarischeopstalleniskapitaalvernietigingenkomt
sporadischvoor.Eerderwordtdevraaggestelddoorparticulieren
eigenarenofdezeopstallengebruiktkunnenwordenvoorandere
kleinschaligeactiviteiten.

•

•

•
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3.4.5 Kleinschalig kamperen

Watbetreftdenevenactiviteitkleinschaligkamperenmagbinnen
degemeenteSint-Michielsgestelbijelkbouwvlak,ongeachtofdeze
agrarischis,éénhectarewordeningezetvooreenminicamping.Hier
zijndevolgendevoorwaardenaangebonden:

een standplaats moet een minimale omvang hebben van 230
m²;
decampingmagingebruikzijntussendeperioden�maarttot
enmet�novemberenvan�6decembertotenmet�6januari;
decampingdientlandschappelijkingepastteworden.Datwil
zeggen30%vandeomvangvandecampingdienttebestaan
uitgroen.Bijdemaximalemaatvoeringvan�hectarebetekent
ditdater3.000m²aangroendienttewordenaangelegd.



•

•

•
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4. vISIE BEBouWINGSCoNCENTRaTIES

4.1 Inleiding

Indithoofdstukwordtverdergeborduurdopdeanalyseeninven-
tarisatie van het buitengebied. Allereerst wordt ingegaan op de
analyseen inventarisatie vandebebouwingsconcentraties.Verder
wordeneralgemenevoorwaardenweergegeven,deverschillende
toekomstige functies die gerealiseerd kunnen worden. Als laatste
wordt specifiek op de bebouwingsconcentraties ingegaan. Hierin
wordendedoelstellingenaangegeven,demogelijkefunctiesende
regelingendieingezetkunnenworden.

4.2  Bebouwingsconcentraties algemeen

Deprovinciewilmetname ingebiedendiealenigszinsversteend
zijnnieuweeconomischeactiviteitentoestaan indienditbijdraagt
aandeleidendeprincipesvandeInterimstructuurvisieenleidttot
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in brede zin. De lei-
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Figuur8.Plangebiedmetdaarindebebou-
wingsconcentratiesaangegeven



53

dendeprincipesvandeInterimstructuurvisiezijn:lagenbenadering,
zuinig ruimtegebruik, concentratie van verstedelijking, zonering
vanhetbuitengebiedengrensoverschrijdendhandelenendenken.
Het begrip “Bebouwingsconcentratie” vormt een verzamelbegrip
waaronderlinten,bebouwings-clustersenkernrandzonesdieinhet
landelijkegebiedzijngelegen.Erzijnhierverruimdemogelijkheden
voornieuweeconomischeactiviteiten,maarkernrandzonesmogen
nietwordenbeschouwdalsgebiedenvoornieuwstedelijkruimte-
beslag.Netalshetsoortfunctiesisookhetvolumevantebenutten
bebouwing niet vastgelegd. Dit hangt af van de draagkracht van
hetgebied.

Deverruimingvanhetbeleidheeftbetrekkingopdiebebouwings-
concentratieswaarbinnenrelatiefgezien,reedseenhogerebebou-
wingsdichtheid,metwisselendefuncties,aanwezigis.Eenobjectie-
vegrensvoordedichtheidvanbebouwingismoeilijktegeven.De
provincieNoord-Brabantspreektvaneenclustervanbebouwingin
het landelijke gebied wanneer een twintig- tot dertigtal bestem-
mingsvlakkenoprelatiefkorteafstandvanelkaarvoorkomen.Naast
het voorkomen van een twintigtal bestemmingsvlakken en wisse-

Debebouwingsconcentratieszijntotstandgekomenvolgensdevol-
gendecriteria:

erissprakevanongeveer20tot30bestemmingsvlakkenopge-
ringeafstandvanelkaar;
de bebouwingsconcentratie dient een duidelijk ruimtelijk of
functioneelensembletevormen;
ermoetsprakezijnvaneenvanoudshermengingvanfuncties
zoals landbouwbedrijven (bestaand dan wel voormalig), bur-
gerwoningenen/ofniet-agrarischebedrijven;
-deontwikkelingsmogelijkhedenvoorbestaandeagrarischebe-
drijven indezeconcentratieszijnbeperktvanwegede ligging
(potentieelVAB);
erzijnreedsveelleegstaandestallenaanwezig;
de bebouwingsconcentraties zijn niet in LOG-gebieden gele-
gen;
de bebouwingsconcentraties zijn niet in waterbergingsgebie-
dengelegen.

Devolgendebebouwingconcentraties(ziefiguur8)zijnonderschei-
den:
�. Werststeeg
2. Laar/NieuweLaar
3. Zandstraat
4. Flaas
5. Spekstraat
6. Spurkstraat/Hoek
7. Woudseweg/Zandstraat
8. Hoogstraat
9. Hemelrijkstraat/Pleinsedijk
�0. Wolfsdreef

•

•

•

•

•
•

•

lendefunctiesisbijhetvaststellenvandebebouwingsconcentraties
gekekennaarhetaantalagrarischebestemmingsvlakkenofwelpo-
tentiëleVAB’sendevanoudsheraanwezigebebouwingafgelezen
vandehistorischekaart.

OpbasishiervanzijninhetbuitengebiedvandegemeenteSint-Mi-
chielsgestel eenentwintig bebouwingsconcentraties vastgelegd in
hetkadervanbuitengebiedinontwikkeling6.

6. Decontourenvandeconcentratieszijnnietperceelsnauwkeurigingetekend.Er

isgebruikgemaaktvanindicatievecontourenvanwegehetfeitdatvoorafnietper

definitieduidelijkisofdenoodzakelijkecompensatieophetbouwblokplaatskanen

zalvindenofdatdecompensatieverderinhetachterlandofzelfsopgrotereafstand

gestaltezalkrijgen.
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��. Vogelenzang/Nachtegaalstraat
�2. Broekstraat
�3. Sint-Lambertusweg
�4. Boomstraat
�5. Bosscheweg/Donksstraat

A.OostzijdeBerlicum-Middelrode
B.Zuid-oostzijdeSint-Michielsgestel
C.NoordzijdeGemonde

Voor de begrenzing is per bebouwingsconcentratie een luchtfoto
opgenomen.Eengedeelteiszwartwiteneengedeelteisinkleur
aangegeven.hetgedeeltedatzwart-witisvaltzondermeerbuiten
debebouwingsconcentratiesenwordengeenextramogelijkheden
geboden.Deextramogelijkhedendiegebodenwordenzijngericht
opdepercelenwaarreedslegalebebouwingeneenfunctieaanwe-
zigis,tenzijspecifiekisaangegeven(bijvoorbeeldbijzoeklocaties).

Indevisieisuitgegaanvandehuidigesituatie.Datwilzeggendater
isgekekennaardekwaliteitenenhetkarakterwateenbebouwings-
concentratie heeft. Daarnaast heeft er een beleidsmatige analyse
plaatsgevonden.Opbasisvandiezakeniseenwensbeeldgemaakt
diedehuidigekwaliteitenkunnenversterken.Datwensbeeldkan
gerealiseerdwordendoornieuwefuncties,diepassenbijdekwali-
teiten,karakteren liggingvandebebouwingsconcentraties.Deze
nieuwe functies dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit in de be-
bouwingsconcentratieendaarbuiten.Datzalindemeestegevallen
gebeurendoorontstening.Het slopenvanovertolligebebouwing
ofongewenstebebouwingheeftprioriteitindezevisie.Dooreen
bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit (investering)  zijn
ermogelijkhedenbinnendebebouwingsconcentratiesvoornieuwe
functies.

Inprincipekunnenvijf functiesgerealiseerdworden indeaange-
duidebebouwingsconcentraties.Hetgaatomwonen,bedrijvigheid,
dienstverlening, recreatie en maatschappelijke functies. Bij maat-
schappelijkefunctieskangedachtwordenaanzorg,religie,welness
en congres- en vergadercentra. Per functie worden de ontwikke-
lingsmogelijkhedenperbebouwingsconcentratiebeschreven.
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4.3 visie

Erdientruimtetezijnvoornieuwebedrijvigheidinhetbuitenge-
biedvanSint-Michielsgestel.Hetisbelangrijkvoordeleefbaarheid
van Sint-Michielsgestel, waarin werkgelegenheid een belangrijke
plaats inneemt.Bedrijvendienenwel eenkleinschaligkarakter te
hebben,tepasseninhetgebiedenmogengeenoneerlijkeconcur-
rentie(metbedrijventerreinen)veroorzaken.

Deruimtelijkekwaliteitvandebebouwingsconcentratiesstaatvoor-
op.Destructuurvisiesteltechterdatderuimtelijkekwaliteitalleen
wordtbehaaldalsnieuweeconomischeactiviteitenmogelijkzijnals
financiëledragervandeteontwikkelenkwaliteit.

Gekozenisdaaromvooreenruimhartigbeleidindebebouwings-
concentraties,metduidelijkegrenzeneneisenomtrentdeinpassing
in de omgeving. Hiermee is invulling gegeven aan het ‘voor wat,
hoortwat’principegegevenuithetprovincialebeleid.

Hieronderwordt ingegaanopdiezakendie inalgemenezinvoor
allebebouwingsconcentratiesgelden.Ditbetreft:

Deeisenaanderuimtelijkekwaliteit.
Hetsoortactiviteitendatalgemeen is toegestaanendewijze
waaropmaatwerkperbebouwingsconcentratiemogelijkis.
Dehoeveelheidenhoogtevanbebouwing.

•
•

•

Daarna volgen vanaf paragraaf 4.4 de afzonderlijke bebouwings-
concentraties,waarbijopdevolgendeonderdelenwordtingegaan:

Dehuidigesituatievanwaardenenfuncties,metdaarbijdebe-
langrijksteruimtelijkeknelpunten.
Eenbeschrijvingvanaanknopingspuntenvanuithetbeleidska-
der.
Een visie. De visie is ingegeven vanuit het wensbeeld van de
belangenorganisaties,hetbeleidskaderendekwaliteitvande
omgeving.
Een samenvatting. Deze samenvatting staat weergegeven op
eenillustratieenineentabel.Detabelgeeftdedoelstellingen
voordeconcentratie,dehierbijpassendeactiviteiten,demaxi-
malehoeveelheidbebouwing,derandvoorwaardenenmoge-
lijke investeringen. Samen geven zij het toetsingskader voor
nieuweinitiatieven.

4.3.1 Eisen aan ruimtelijke kwaliteit
Voordenieuweactiviteitengeldtdataltijdeenalgemenetoetsnaar
de waarden (natuur, landschap, cultuurhistorie) moet worden ge-
daan.Negatieveeffectenvoorwaardenmoetenwordenvoorkomen
engecompenseerd.Eenvereistevanuithetbestemmingsplanishet
opstellenvaneenerfbeplantingsplan.Ditgeldtvooriederinitiatief
inhetbuitengebieddatnietdirectpastbinnenderegelsvanopde
initiatieflocatie geldende bestemming (bestemmingsplanwijzigin-
genc.q. –ontheffingen).Hierin,maarook indien sprake is van in-
vesteringinderuimtelijkekwaliteit,moetwordengemotiveerdhoe
hetinitiatiefdeomgevingskwaliteitterplaatseverbetert.

•

•

•

•
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Perbebouwingsconcentratiewordtindithoofdstukbeschrevenwat
dehistorischesituatieenopbouwvanhetlintterplekkeisenwelke
knelpunten daar in de huidige situatie mee gemoeid zijn. De be-
langrijkste indebebouwingsconcentraties vande Sint-Michielsge-
stelvoorkomendeknelpuntenbetreffen:

Nietpassendebedrijvigheid;
Grootschaligebebouwinginopengebieden;
Hetnietbelevenvanhetachterliggendegebied.

De ligging ineen type landschap isbepalendvoordevraagof in
de directe omgeving kan worden geïnvesteerd in het landschap.
Ineenbeslotenlandschapkanwordengeïnvesteerdinhoutwallen
en singels. In de open beekdallandschappen is openheid juist be-
langrijk. Vernatting van percelen (opzetten waterpeil) en het na-
tuurlijke beheer van slootranden is niet altijd mogelijk. Wanneer
compensatieterplekkenietnoodzakelijkis,zalvoordezelocaties
gebruik gemaakt worden voor ruimtelijke kwaliteitinvesteringen
doormiddelvaneenfinanciëlebijdrageaaneengroenfonds.Voor
allebouwvlakkeniseenerfbeplantingsplanbenodigd,ongeachthet
landschapstype.

•
•
•
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4.3.2 het soort activiteiten
Debebouwingsconcentratiesinhetbuitengebiedvandegemeente
Sint-Michielsgestel zijn zeer verschillend van ruimtelijke structuur
waardoorerookverschillenzijninontwikkelingsmogelijkheden.De
matewaarinnieuwefunctieswordentoegelatenhangtafvan:

Dewijzewaaropdebebouwingsconcentratieisontsloten;aan
dedoorgaandewegenofkleinelandweggetjesmeteenslechte
ontsluitingnaarhoofdwegen;
Debebouwingsconcentratiegelegenisnabijdekernofsolitair
gelegenis;
Dedichtheidvandestedenbouwkundigestructuur;
Ersprakeisvanrelatiefveelofweinigbestaandebedrijvigheid;
Deomgevingskwaliteiten.

Per bebouwingsconcentraties wordt bekeken of de structuur van
het lint mogelijkheden biedt voor agrarisch-verwante bedrijven,
agrarisch-technischebedrijven,paardenhouderijen,opslagactivitei-
ten7, beroepen aan huis, ambachtelijke bedrijven in de categorie
�  en 2, kleinschalige recreatieve activiteiten en maatschappelijke
voorzieningen.Categorie3activiteitenkunnenwordentoegestaan
indiendezeeenhindercirkelhebbenvanmaximaal50meter8,mits
naarschaalenaardinpasbaarindeomgeving(vanafnucategorie
3agenoemd).Erwordtperbebouwingsconcentratieverschillenaan-

•

•

•
•
•

gebrachtinhetsoortactiviteitenendetoegestanegroottevandeze
bedrijven(zieparagraaf4.4.2.totenmet4.4.�9).Functiesalsindu-
striëlebedrijvigheid,transport/distributie,detailhandel(hoofdfunc-
tie),landbouwmechanisatie(exclusiefloonwerkbedrijven),prostitu-
tie,garageenautohandelworden in iedergevalniet toegelaten.
Ookmaghetnietgaanpublieksgerichtevoorzieningen.Dergelijke
functiesdienenopbedrijventerreinentewordengevestigd.

Dienstverlening iseen steedsbelangrijkervormvanwerkgelegen-
heid, ook in kleine kernen. Deels vallen deze beroepen onder de
vrijeberoepenenzijnzijreedstoegestaan.

Weldienteenduidelijkegrenstegeldenomtevoorkomendater
eengrootschaligkantoorinhetbuitengebiedgevestigdwordt,die
hetlokaleschaalniveauoverstijgt.Hetjuistesturingsmiddelhiervoor
is de maximale oppervlakte kantoorruimte9. Enkele andere aan-
dachtspuntenzijn:

Detailhandelisalgemeenalleentoegestaanalsondergeschikte
nevenactiviteitbijambachtelijkeenlichtindustriëlebedrijven.
Naastdienstverlening(alshoofdactiviteit)isgeenondergeschik-
tedetailhandelmogelijk,omdatditsnelleidttoteengrotever-
keersaantrekkendewerking.
Publieksgerichte activiteiten zoals kinderdagopvang en zorg-
boerderijenzijninbebouwingsconcentratiestoegestaan.

•

•

7. Ergeldenhierdezelfdevoorwaardenalsinhetoverigebuitengebied(ziehoofdstuk3).

8. Decategorie indelingenafstandbepaling isgebaseerdopdeVNGuitgave ‘bedrijvenenmilieuzone-ring’detailhandel,groothandelen transportbedrijvenzijnniet toege-

staan.

9. Hetmaximaleaantalwerkzamepersonenwordtgestuurdviademaximalebedrijfsvloeroppervlakte.Voorkantoorfunctieswordtuitgegaanvaneenmaximumvan�0personen.

Indeplanologischeken-getallenvanhetministerievanVROMwordtuitgegaanvan25m²kantoorruimteperwerknemer.Zodoendeiseenmaximaleoppervlaktevoordezefuncties

gesteldop250m².
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4.3.3 omvang van de functies 
Conformhetvigerendebestemmingsplanmagopdemeesteplaat-
senmaximaal400m²aanbedrijfsbebouwingwordeningezetvoor
nietagrarischeactiviteiten(inhetbestemmingsplangeregeldinde
ontheffingenalsnevenactiviteitenwijzigingsbevoegdheden).Hier-
voorisbuitensloopvanovertolligebebouwingeneenlandschap-
pelijkeinpassinggeenextraruimtelijkekwaliteitsinvesteringnodig.
Demaatvoeringperfunctievraagtommaatwerk.Demaximaaltoe-
gestane oppervlakte is onder andere afhankelijk van de aard van
defunctie,de intensiteitvandefunctie,deverkeersaantrekkende
werkingvandefunctieinrelatiemetdespecifiekekenmerkenvan
de bebouwingsconcentratie en de omgevingskwaliteiten. Om het
beleid te kunnen vertalen in een bestemmingsplan met binnen-
planseontheffingendientdeontwikkelingsruimtegekwantificeerd
wordenineenstandaardmaatvoering.Waarnodigkanmaatwerk
geleverdwordendooraftewijkenvandezestandaardmaatvoering
doormiddelvaneenpartiëleherziening.Devisieopbebouwings-
concentratiesvormthierbijhettoetsingskader.Destandaardmaat-
voeringvoordeverschillendefunctiesisverderopindezeparagraaf
beschreven.

Viadezestructuurvisiewildegemeentemaatwerkkunnenbieden
aanondernemersdietochmeerbedrijfsbebouwingnodighebben
voorhuninitiatief.Denoodzaakvoordezegroterebehoeftemoet
viaeenbedrijfsplanwordenaangetoondeneeninvesteringinhet
landschapisdanverplicht.Ermagmaximaal800m²VABaangewend
wordenvoorbedrijfsactiviteiten.OverigeVABbebouwingbovende
800m²dientgeslooptteworden.Inhetgevalvanvolledigesloopen
(gedeeltelijke)herbouwvanbedrijfsgebouwenmogendebedrijfs-

gebouwennietgroter zijndandeVABmeteenmaximaleopper-
vlaktevan400m².Alle(overige)VABbebouwingdientdangesloopt
teworden.GebruiksmogelijkhedenvanVABismogelijkmiddelseen
ontheffing-ofwijzigingsbevoegdheidtotmaximaal400m².Herge-
bruikvanmeerdan400m²isnietrechtstreeksmogelijkmiddelshet
bestemmingsplan.Beroepaanhuis is rechtstreeksmogelijkenbe-
drijfaanhuisismogelijkmiddelseenontheffingsbevoegdheid.

Voordienstverlenendefunctiesgeldtietssoortgelijks,maarmeteen
kleineroppervlakte.Ermagmaximaal250m²VABaangewendwor-
denvoorkantooractiviteitenofpublieksgerichteactiviteiten.Ove-
rigeVABbebouwingbovende250m²dientgeslooptteworden.In
het geval van sloop en nieuwbouw mogen de kantoorgebouwen
nietgroterzijndandeVABmeteenmaximaleoppervlaktevan250
m².Eencombinatiemogelijkheidvaneenbedrijfsmatigeactiviteiten
dienstverlening iseveneensmogelijk.Daarmeewordtdeslagings-
kansvanderegelingverdervergroot.Opdatmomentzalmaatwerk
geleverdwordenoverdemaximaleaantalvierkantemetersperac-
tiviteitdieingebruikmogenwordengenomen.

Voormaatschappelijke functieszoalskinderdagopvangmagmaxi-
maal400m²wordeningezet.OverigeVABbebouwingbovende400
m²dienttewordengesloopt.
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4.3.4 algemene randvoorwaarden
Een aantal voorwaarden wordt aan alle activiteiten in de bebou-
wingsconcentratiesgesteld.

Ermagdoordenieuweactiviteitgeenoverlastofhinderwor-
den veroorzaakt. Dat heeft betrekking op hindercirkels van
agrarische en andersoortige bedrijven. Nieuwe economische
dragerskunnendoordeliggingnabijeenagrarischbedrijfbe-
perkingenopleverenvoordeontwikkelingsmogelijkhedenvan
hetagrarischbedrijf.Nieuweactiviteitenmogengeenoneven-
redigeverkeersaantrekkendewerkinghebben,buitenopslagis
niettoegestaanenhetparkerendientopeigenterreinplaats
tevinden.
Er vindtgeenaantastingplaats van (potentiële) landschappe-
lijke,cultuurhistorischeofnatuurlijkewaarden.Ookdeeffecten
opdewaardenindewijdereomgevingwordthierbijmeegewo-
gen.
De activiteiten hebben geen onevenredige verkeersaantrek-
kende werking. Getoetst wordt op de verkeersintensiteit en
hetvrachtverkeerinrelatietothetwegennet,deveiligheid,de
overlastvoormensennatuurendeparkeerdruk,gebaseerdop
deverkeersindices.
Deactiviteitenzijnnietstrijdigmetdeoverigerechtsregels,zo-
alsdemilieu-horeca-enstankwetgeving;
Debebouwingwordtaandehandvaneenerfbeplantingsplan
landschappelijkingepastmetbehulpvangebiedseigenbeplan-
ting;
Buitenopslagisniettoegestaan;
Parkeergelegenheidbevindtzichopheteigenerf.Deparkeer-
gelegenheid wordt landschappelijk ingepast met behulp van
gebiedseigenbeplanting;
Bestaande bebouwing mag worden vervangen door nieuwe
bebouwingmitshettotalebedrijfsvloeroppervlakte(BVO)niet
wordtvergroot.

•

•

•

•

•

•
•

•

Detailhandel,groothandeloftransportisniettoegestaan,uit-
gezonderd huisverkoop van eigen geproduceerde waren (als
vormvanverbredelandbouwofalskleinschaligartistieken/of
ambachtelijkproduct).Huisverkoopdientplaatstevindeninde
bestaandeagrarischebebouwingenbetreftmaximaal�00m2;
Voornieuweinitiatievendienendiverseonderzoekenverrichtte
worden,waarindiversewaardenenmilieuaspectenwordenge-
toetst.Dezestaanvernoemdinparagraaf�.6.Voorelkenieuwe
ontwikkelingzaleenplanologischeproceduredoorlopenmoe-
ten worden. Dit kan een ontheffingsbevoegdheid zijn of een
bestemmingsplanprocedure.Inhetbestemmingsplanstaataan-
gegevenwelkeprocedurevoorwelkinitiatiefdoorlopendient
teworden.De resultatenvandeonderzoekenmoeten inhet
bestemmingsplanofineenprojectbesluitwordenopgenomen.
Hethergebruikdientplaatstevindenbinnenbestaandebebou-
wingenuitbreidingvandeaanwezigebebouwingisniettoe-
gestaan.Dehuidigevierkantemeters fungerenalsbufferom
verdereverdichtingenversteningtevoorkomenenhetklein-
schaligekaraktertebehouden.Voordeinitiatiefnemerdiezich
ineenvrijkomendeagrarischebedrijfslocatiewilvestigendient
ookduidelijktezijndatindetoekomstnietwordtmeegewerkt
aan verdere uitbreiding. Indien men op termijn meer ruimte
denktnodigtehebben,dandientmentekiezenvooreenan-
dere vestigingslocatie. Wanneer de bedrijvigheid de potentie
heeftomuittegroeien(endusnietmeerbinnendebestaande
bouwmassapast)dientgekekentewordennaareenbedrijven-
terreinennietnaarvestiging ineenvrijkomendagrarischbe-
drijfsgebouw.Eenondernemingsplanbiedthierovermeerdui-
delijkheid.

•

•

•
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Naastdezealgemenerandvoorwaardenenonderzoekenstaanper
bebouwingsconcentratieindevolgendeparagrafenrandvoorwaar-
denopgenomen.

4.3.5 Wonen
Nieuwe woningen in het buitengebied worden niet mogelijk ge-
maaktmiddelsdeverschillendebeleidsdocumenten.Erzijnechter
verschillenderegelingenopgestelddienieuwewoningeninhetbui-
tengebied toch mogelijk maken. Elke regeling werkt volgens het
“voor-wat-hoort-wat”principe.Kortommetbepaaldeinvesteringen
ishetmogelijkomtocheenwoninginhetbuitengebiedterealise-
ren.Hieronderwordendeverschillenderegelingentoegelicht.

Deverschillenderegelingenhebbeneenaantalgemeenschappelijke
punten.Hetbelangrijkstegemeenschappelijkeaspectvandezerege-
lingenligtindedoelstellingen.Hetdoelvanelkvanderegelingen
ishetkoppelenvanruimtelijkeontwikkelingenaanhetverbeteren
vanderuimtelijkekwaliteit(inbredezin)vanhetbuitengebied.

Ruimte-voor-Ruimte regeling direct (2006)
DeRuimte-voor-Ruimte regeling stamtuit 2002en ismiddels een
partiëleherzieningvanhetStreekplan ‘Brabant inBalans’ in2004
opgenomeninhetStreekplan.Deregelingkomtvoortuithetzo-
genaamde‘PactvanBrakkenstein’.Inditpacthebbendevijfrecon-
structieprovincies(Gelderland,Limburg,Noord-Brabant,Limburgen
Utrecht)metderijksoverheidendeVNG(VerenigingNederlandse
Gemeenten) afspraken gemaakt over de terugdringing van het
mestoverschot.Daarnaastwerdbeoogdeenbijdrageteleverenaan
hetverbeterenvandekwaliteitvanhetlandschap.
DitheefteringeresulteerddatdeRuimte-voor-Ruimte(RvR)rege-

lingverschillendedoelstellingenheeft.Deeerstewashetwegnemen
vanfosfaatvergunningenomdekwaliteitvanhetmilieuteverbete-
ren.Detweedebetrefthetverbeterenvanderuimtelijkekwaliteit
in het buitengebied door het slopen van stallen (ontstening). Dit
opeensociaalenmaatschappelijkverantwoordemanier.Agrarische
ondernemersdiegebruikmakenvanderegelingkunnen,inruilvoor
hetverkopenvandefosfaatrechtenenhetverwijderenvanstallen
(�000m²),eennieuwewoningrealiseren.Dezewoningenhoeven
niettepassenbinnenhetwoningbouwcontingentenmogen,indien
noodzakelijk, inafwijkingvanderegeldatgeenburgerwoningen
mogenwordengerealiseerdinhetbuitengebied.

De ‘Beleidsregel ruimte-voor-ruimte2006’geefteennadere invul-
lingaandecriteriauitderegelingRvRvanhetoudeStreekplan‘Bra-
bantinBalans’dieverbandhoudenmethetsloopobjectofdesloop-
locatie.Hetwordenvijfzekerhedenwordengeëist,teweten:

ermoetsprakezijnvandebeëindigingvaneenintensievevee-
houderij;
de bedrijfsgebouwen voor de intensieve veehouderij moeten
wordengesloopt,waarbijgeldtdatvoorelke�.000m2diege-
slooptwordtdemogelijkheidbestaatéénRvRkavelteontwik-
kelen;
ermoetmilieuwinstzijnbehaalddoorhetuitdemarktnemen
vantenminste3.500kgfosfaatvoorelkeRvRkaveldiewordt
ontwikkeld;
elkeslooplocatiemoetwordenvoorzienvaneenpassendeher-
bestemming;
planologischemedewerkingaaneenRvRkavelwordtnietver-
leendindieninredelijkheidopanderewijzetotsaneringvande
agrarischebedrijfsgebouwenkanwordengekomen.

•

•

•

•

•
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Dezewoningenkunnen,binnenbebouwingsconcentratiestenallen
tijdegerealiseerdwordenopdeplekwaarde stallenwordenge-
sloopt.Dezezijndanooknietingetekendopdevisiekaarten.Een
belangrijkevoorwaarde iswel,datagrarischebedrijven indeom-
gevingnietbelemmerdmogenwordeninhunontwikkeling.Voor
locatiesbuitenbebouwingsconcentratiesgeldtditniet.Wenoemen
dezemanierinditstukRuimte-voor-Ruimtedirect.

Ruimte voor Ruimte indirect (2006)
AgrarischeondernemersdiemeedoenaandeRuimte-voor-Ruimte-
regeling,maarnietindemogelijkheidzijnomdezeopdeplekwaar
de stallen zijn gesloopt te realiseren, kunnen dit recht verkopen.
DezerechtenwordenoverhetalgemeengekochtdoordeOntwik-
kelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). Zij kunnen deze
rechtenbinnendeprovincieBrabantverkopenaanmensendieeen
woninginhetbuitengebiedwillenrealiseren.Dezewoningenkun-
nenalleenbinnenbebouwingsconcentratiesofkernrandzoneswor-
dengebouwd.
Dezerechtenzijnverhandelbaarenwordendoormeerderepartijen
gekochtenaangeboden.DekostenvaneenRvRkavel liggentus-
sende€�40.000,-en€�80.000,-.Dezevormnoemenweinditstuk
Ruimte-voor-Ruimteindirect.

Rood voor Groen (2004a)
Het‘rood-voor-groen’-beleidheeftbetrekkingophetrealiserenvan
nieuwelandgoedereninNoord-Brabantenstamtuit2004.Hetdoel
isomgewensteontwikkelingenmogelijktemakendoorhetstrin-
gente buitengebiedbeleid met betrekking tot burgerwoningen te
versoepelen. Met de ‘voor wat hoort wat’ gedachte is het moge-
lijkomwoningenterealiserenopvoorwaardedateenaanzienlijke

oppervlakte(�0hectareaaneengesloten)aannieuwenatuurwordt
gerealiseerd.Omdatheteenhelespecifiekeregelingbetreftwordt
hiernietverderopingegaan.

Zoeklocaties
Het toevoegen van een nieuwe woning op dezelfde locatie waar
desloopplaatsvindt(variant�:sloopterplaatse�0)isinallebebou-
wingsconcentratiestoegestaanomdatdezevariantnietleidttotex-
traversteningterplaatsemaarjuisteenontstening.Opdezeloca-
tieswordtimmersmeergeslooptdanteruggebouwd.
Ruimte-voor-Ruimtewoningen indirect kunnen alleen worden ge-
realiseerdopplekkendieindevisiebeeldenstaanaangegevenals
zoeklocatie.Hieriserjuistsprakevaneenverdichtingindebetref-
fendebebouwingsconcentratiesomdaterindebebouwingsconcen-
tratieeenwoningbij komtmaar terplaatsenietgeslooptwordt.
Niet in elke bebouwingsconcentratie is een dergelijke verdichting
die samenhangtmetvariatie2wenselijk.Deenebebouwingscon-
centratieheefteengroter“draagvermogen”terwijldeanderebe-
bouwingsconcentratie eerder uit balans raakt door extra verdich-
ting. De gemeente heeft per bebouwingsconcentratie een eerste
scanuitgevoerd.Opbasisvanstedenbouwkundigeenlandschappe-
lijkekenmerkenenkwaliteitenisbekekenopwelkeplekbinneneen
bebouwingsconcentratieeenwoningtoegevoegdkanworden.Dat
wilnietzeggendaterookdaadwerkelijkeenwoningopdieplek
gerealiseerdkanworden.Uiteraardmoetbekekenenonderzocht
wordenoferwordtvoldaanaandevoorwaarden.Dateenplekis
aangewezenalszoeklocatieisdanookgeengarantie.Nieuwewo-
ningen mogen nooit gerealiseerd worden achter de achtergevel-
rooilijnvanbestaandebebouwing.Tevenskomen,zoalsvermeldin
paragraaf 4.2, niet alle percelen binnen bebouwingsconcentratie

�0.Ruimte-voor-Ruimteregelingdirect.
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zondermeerinaanmerkingvooreenwoningbouwlocatie.Denaam
van een bebouwingsconcentratie verwijst naar de hoofdweg van
debebouwingsconcentratie.Alserwordtaangegevendatwoning-
bouwmogelijk isbinneneenbebouwingsconcentratiedankomen
ineersteinstantiealleenperceleninaanmerkingvoorwoningbouw
dieaandezehoofdwegzijngelegen.

Randvoorwaarden nieuwe woningen
dekavelisopeenplanologischaanvaardbarelocatiegelegen;
debouwvandewoningdienttepassenbinnenderuimtelijke
structuurvandegemeente;
bouwvanwoningenisindegroenehoofdstructuurniettoege-
staan;
cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden
moetenbehoudendanwelversterktworden.Demilieuhygiëni-
scheenwaterhuishoudkundigesituatieterplaatsemoetzoveel
mogelijkverbeterdworden;
deagrarischeontwikkelingsmogelijkhedenvanbedrijveninde
nabijheidvandewoningwordennietbeknot;
eengoede landschappelijkeenarchitectonische inpassingvan
dewoningindeomgevingdientgewaarborgdtezijndoormid-
delvaneenbeeldkwaliteitsplandanweleenvergelijkbaar in-
strument.

Randvoorwaarden aan kavelgrootte, locatie, schaal en ontwerp
In dit hoofdstuk is beschreven in welke bebouwingsconcentraties
ruimteisvoornieuwewoningen(zoeklocaties).Tevenszijnhierde
beleidskeuzesvoorhetthemawonenverwoordenzijnderandvoor-
waardenbeschrevendiegesteldwordenaandekavelgrootte,loca-
tie,schaalenontwerp.Degemeenteisvanmeningdatdeinhoud,
typologie,architectuurvandewoningendetuinpassenddientte
zijninhaaromgevingendenieuwewoningdooreenlandschappe-
lijke(erf)beplantingisingepastinhetomringendelandschap.
Ditbetekentdat:

deinhoudvandenieuwewoningenmaximaal850m³magbe-
dragen;
heteenvrijstaandeengrondgebondenbugerwoningbetreftop
eenvrijkavel;

�.
2.

3.

4.

5.

6.

�.

2.
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denieuwewoningdtaktdirectaanopbestaandewegen;
denieuwewoningernietvoormagzorgendatdebebouwings-
concentratie dicht slibt en doorzichten c.q. zichtlijnen behou-
denblijven;
denieuwewoningwordtopeenvrijgelegenkavelgerealiseerd.
Hierbijgeldtalsuitgangspuntdatdefrontbreedteminimaal30
meteris,directaanhetbebouwingslintgemetenvanafdebe-
lendendebestaandeeigendommen.Opbasisvanstedenbouw-
kundigeargumentenkanhiergemotiveerdmaximaal�0%van
wordenafgeweken;
�0meteruitdeperceelsgrensonbebouwdblijft(hiergeenhuis
enopstallentoegestaan)enderooilijnaandevoorzijdeafge-
stemdwordtopderooilijnvandebestaandebebouwing;
denieuwewoninggeenseriematigebouwkent,maarzichken-
merktdoorindividuelebouw.

Integraal ontwerp
Eenintegraalontwerpisvereistvoorzoweldenieuwewoningals
voordekavelendetuin.Hetintegraleontwerpdienttergoedkeu-
ringtewordenvoorgelegdwaarbijdeinhoudaanonderstaandeas-
pectenisgegeven.Deeisenaandebeeldkwaliteitdienenalskader
voordewelstandstoets.

- Passend in het landschap
Hetbelangrijkstecriteriumisdatdewoningpastinhetlandschap.
Erzijntweeaspectenwaarindittotuitdrukkingdienttekomen:

desitueringendevormgevingvandenieuwewoning,dekavel
endetuyindienenhet landschap,dedirecteomgeving,maar
ookelkaarteversterken.
Dekeuzevandearchitectuurenhetmateriaalgebruikvande
nieuwewoning,maarookdevormgevingenbeplantingvande
tuindienenaantesluitenophetbetreffendelandschap.

3.
4.

5.

6.

7.

�.
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- Typologie van de woning
Detypologievandenieuwewoningdientaantesluitenbijdeom-
liggendewoningen. InhetgehelebuitengebiedvanSint-Michiels-
gestel treft men burgerwoningen aan die bestaan uit slechts één
bouwlaag met kap. Daarom dienen de nieuwe woningen hierbij
aantesluiten.Uitzonderingenopdezeregelzijnmogelijkindiende
ruimtelijkecontextvandenieuwbouwdaaraanleidingtoegeeft.

- Typologie en architectuur tuin
Teallentijdendient‘vertuining’vanhetplattelandtewordenvoor-
komen.Daaromishetopstellenvaneentuinontwerpverplicht. In
het tuinontwerp wordt duidelijk dat tuin/kavel een nieuwe wo-
ningdooreen landschappelijke (erf)beplantingdient tezijn inge-
pastinhetomringendelandschap.Tedenkenvaltaanbosschages,
houtwallen,kavelrandbeplantingen, lanen,boomgaarden,poelen,
slotenmetoevervegetaties,bloemenweidenetc.eenlandschappe-
lijkebeplantingbestaatuit inheemse soortendiegeschiktzijnop
de aanwezige bodemsoort. Binnen deze landschappelijke structu-
ren is uiteraard ondergeschikt een verdere invulling met tuin- en
sierelementenmogelijk.De landschappelijke inpassingdientzote
zijndatopderuimekaveldoorzichtennaarhet landschapblijven
bestaand.
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Naam van de bebouwings-

concentratie

Mogelijke toekomstige

functies

Doelstellingen per bebou-

wingsconcentratie (ruimte-

lijke kwaliteit)

Extra voorwaarden naast de

algemene voorwaarden

Welke strategiën/regelingen

kunnen er ingezet worden

om de ruimtelijke kwali-

teitswinst te realiseren bij

realisatie van woningen.

Het aantal locaties waar, na

een eerste scan uit is geble-

ken dat op die plek een

woning gerealiseerd zou

kunnen worden.

Maximaal aantal m² of aantallen mogelijk zonder

extra investeringen, dat wil zeggen de overig aan-

wezige bebouwing dient te worden gesloopt

Bij extra investeringen in

de ruimtelijke kwaliteit

is er meer mogelijk tot

een maximum opper-

vlakte, aantal of grootte

van de nieuwe functie

Er kunnen geen extra

uitbreiding plaatsvinden,

ook niet mét extra inves-

teringen in de ruimtelijke

kwaliteit.

Welke strategiën/regelingen

kunnen er ingezet worden

om de ruimtelijke kwali-

teitswinst te realiseren bij

realisatie van nieuwe func-

ties.

Voorbeeldtabel



65

4.4 visie per bebouwingsconcentratie

4.4.1 Inleiding

Indezeparagraafisperbebouwingsconcentratieaangegevenwelke
kwaliteitendezebezitten,opwelkemanierderuimtelijkekwaliteit
versterkt kan worden, welke nieuwe functies mogelijk zijn en op
welkemanierdezebijdragenaandedoelstellingenperbebouwings-
concentratie.

Perbebouwingsconcentratiezijntweetabellenopgenomen.Deeer-
stetabelgaatinophetbeleiddatterplekkevantoepassingis.Elke
bebouwingsconcentratie is binnen bepaalde zoneringen gelegen.
Dezoneringenzijnovergenomenuitdeverschillendebeleidsdocu-
mentenwaaraanbepaalde regelingenzijngekoppeld.Deze rege-
lingen bepalen voor een groot gedeelte de toekomstvisie van de
bebouwingsconcentraties. Samenmetdekwaliteitenenkarakters
binnenenrondomdebebouwingsconcentratiesbepalendeontwik-
kelingsrichtingvandezeconcentraties.
Deontwikkelingsrichtingvandebebouwingsconcentratiesisweer-
gegeven in de tweede tabel. Op de nevenstaande pagina is zo’n
tabelweergegeven.Dezetabelisvoorzienvaneentoelichting.

1

Naam van de bebouwings-

concentratie

Mogelijke toekomstige

functies

Doelstellingen per bebou-

wingsconcentratie (ruimte-

lijke kwaliteit)

Extra voorwaarden naast de

algemene voorwaarden

Welke strategiën/regelingen

kunnen er ingezet worden

om de ruimtelijke kwali-

teitswinst te realiseren bij

realisatie van woningen.

Het aantal locaties waar, na

een eerste scan uit is geble-

ken dat op die plek een

woning gerealiseerd zou

kunnen worden.

Maximaal aantal m² of aantallen mogelijk zonder

extra investeringen, dat wil zeggen de overig aan-

wezige bebouwing dient te worden gesloopt

Bij extra investeringen in

de ruimtelijke kwaliteit

is er meer mogelijk tot

een maximum opper-

vlakte, aantal of grootte

van de nieuwe functie

Er kunnen geen extra

uitbreiding plaatsvinden,

ook niet mét extra inves-

teringen in de ruimtelijke

kwaliteit.

Welke strategiën/regelingen

kunnen er ingezet worden

om de ruimtelijke kwali-

teitswinst te realiseren bij

realisatie van nieuwe func-

ties.
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4.4.2 WERSTSTEEG
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1

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- agrarische bedrijven: 4

- Niet agrarische bedrijven: 0

woonvisie Gedeeltelijk centrumdorps, grootste gedeelte buitengebied

- Woningbouwlocaties (centrumdorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- accentueren waterloop

- perspectiefvol landbouwgebied

4.4.2 Werststeeg

huidige situatie
HetbebouwingsclusterWerststeegligttenzuidoostenvandekern
Berlicumindejonge,openzandontginningen.Deondergrondbe-
staatuittendeleverspoeldedekzanden.

Deverkavelingisgrootschaligenrationeel.Langsdit lintzijnveel
agrarischeondernemingentevinden.Echteriserookreedsnietaan
hetbuitengebiedgerelateerdebedrijvigheid,eenmeubelrestaura-
teur,gevestigd.DelanderijenaandenoordkantvandeWerststeeg
wordendoorsnedendooreenaantalsloten.Hetlintwordtgekruist
doordegenormaliseerdeWambergseLoop.

Demeestebebouwingligtaandeweg,metuitzonderingvaneen
agrarischbedrijfdatopafstandmiddenindelanderijentenzuiden
vandewegligt.

DeWerststeegisgrotendeelsvoorzienvanlaanbeplantingindevorm
vanEiken.Verder iser sporadischerfbeplantingtevinden.Verder
valtopdateenlange,smallekavelaandezuidkantvanwerststeeg
totaandekruisingmetdeNieuweWegingebruikistenbehoeve
vanplant-enboomteelt.

visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Landschappelijkeopenheid;
Laanbeplanting;
DekruisingmetdeWambergseLoop;
Erfbeplantingen;
Landelijkengroenkarakteralswaarneembaarverschilmetde
kern.

•
•
•
•
•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Aaneengeslotenverhardingen;
Bedrijfsopstallendiediephetlandschapinstekenenhetdoor-
zichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
HetgebrekaanbeleefbaarheidvandeWambergseBeek.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontstening van agrarische bedrijven, terugbrengen van een
achtergevelrooilijn;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
HetkappenvanlaanbeplantingbijdekruisingWerststeeg-Wam-
bergseBeek,hettoestaanvanopgaandebeplantingenlangsde
randvanbeekomdezebeleefbaardertemaken.

DeWerststeegligtindenabijheidvandekernvanBerlicumDever-
wachting isdatdedorpsrand inde toekomst richtinghet lintop-
schuift. Een heldere overgang van dorp naar buitengebied moet
hierbijinachtwordengenomen;bijvoorkeuropengroeneruimten
aanweerskantenvandeweg.

DebebouwingsconcentratieWerststeeg isvanoudshergelegen in
eenopengebied.Derationeleverkavelingbiedtookindetoekomst
goedekansenvooreensterkeagrarischesector.Hetopenkarakter
vanhetlintdienttewordengehandhaafd.Geziendezeopenheid

•

•
•

•
•
•

•

•

•

en de goede kansen van de agrarische sector dient de bouw van
burgerwoningentewordenvermeden.

Wanneer in de toekomst blijkt dat de kansen voor de agrarische
sectornietbenutworden,kangedachtwordenomopvrijkomende
agrarische kavels gebruik te maken van de regeling ‘ruimte-voor-
ruimte’.

Omhetcontrasttussendebebouwingsconcentratie,endeopenlan-
derijentebenadrukkenkandeeikenbeplantingaanweerzijdenvan
dewegconsequentwordendoorgezet.Waardevoormaligebeek
deWerststeegkruistgeenbomenplanten,omdebeekbeleefbaar
temaken.

Omdatdeachterzijdenvandekavelsgoedzichtbaarzijnvanuithet
landschap,moetenerzijdseenmaximaleachtergevelrooilijninacht
wordengenomenenanderzijdsmoetendekavelsookaandeach-
ter-enzijkantenrepresentatiefzijnvormgegeven.Ervenenhuiska-
velskunnenvaneengroenemantelingwordenvoorzien.Bijkavels
diedieperinhetlandschapzijngelegenbijvoorkeurgeenbeplante
oprijlaan.

Het sterke agrarische karakter van deze bebouwingsconcentratie
willen we behouden. Wanneer een agrarisch bedrijf toch onver-
hoopt zijn bedrijfsvoering beëindigd kan zich op het perceel een
nieuweeconomischedragervestigendiequavormenschaalpastbij
ditagrarischekarakter.
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7�
2

Werststeeg Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

Max 400 m²

Max. 400 m²

Max. 800 m²

Max. 400 m²

Ja

Max. 800m²

Max. 800m²

-

Max. 800 m²

-

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Inzetten op behoud agrarische karakter

• Behoud openheid en rationele verkaveling

• Consequent doorzetten eikenbeplanting t.b.v. laanstructuur

• Beleefbaar maken van de stroom van de voormalige beek

• Het in acht nemen van een achtergevelrooilijn (ontstening)

• Representatief vormgeven achter - en zijkanten van de kavels

• Voorkomen beplante oprijlaan van dieper in het landschap gelegen kavels

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
1

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
2

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

• Kwaliteitsbijdrage in natura

1
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
2
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

2

Werststeeg Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

Max 400 m²

Max. 400 m²

Max. 800 m²

Max. 400 m²

Ja

Max. 800m²

Max. 800m²

-

Max. 800 m²

-

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Inzetten op behoud agrarische karakter

• Behoud openheid en rationele verkaveling

• Consequent doorzetten eikenbeplanting t.b.v. laanstructuur

• Beleefbaar maken van de stroom van de voormalige beek

• Het in acht nemen van een achtergevelrooilijn (ontstening)

• Representatief vormgeven achter - en zijkanten van de kavels

• Voorkomen beplante oprijlaan van dieper in het landschap gelegen kavels

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
1

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
2

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

• Kwaliteitsbijdrage in natura

1
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
2
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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recente agrarische 
uitbreiding

4.4.3 LaaR / NIEuW LaaR
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4.4.3 Laar / Nieuwe Laar

huidige situatie
HetbebouwingsclusterLaar/NieuweLaarligttenoostenvandekern
Middelrodeopeengevarieerdeenreliëfrijkeondergrond.Vroeger
liephiereenwaterloopdoorhetgebied,maardieisnanormalisatie
enherverkavelingnietgoedherkenbaar.

Opvallendaanhetgebiedzijndewegendieopverassendewijze
kruisenensplitsen.Ditheeftalsconsequentiedatkavelsenopstal-
lenvanuitmeerderehoekenbekekenkunnenworden.Hetgebied
heefteenonregelmatigeblokverkavelingzowelquavormalsgroot-
te.Opgaandebeplantingenlangsdewegenendeervengevenhet
gebiedeencompacteuitstraling.Sommigewoonkavelsliggendiep
indelanderijen.DebeplantingvarieertvanEiktotKnotwilgenisop
veelplaatsenonderbroken.
Inditgebiedzijnveelagrarischebedrijvenaanwezig,maarerzijn
ookanderefunctiestevinden,zoalseenmanege,eenhovenieren
eenloonwerker.BijdekruisingLaar–NieuweLaarbevindtzicheen
hertenkampmeteenpoel.AandedriesprongLaar–OudLaarstaat
eenmonumentalerodebeukuit�890.

visie 
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Landelijkeengroeneuitstraling;
Begeleidendelaanbeplanting;
Kavel-enerfbeplanting;
Karakteristiekekavel-enwegstructuur;
Aanwezigheidvanwatergangen;
Afwisselingvanbebouwing,opgaandgroenenopenruimte.

•
•
•
•
•
•
•

3

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig en een gedeelte verwevingsgebied

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer en een gedeelte stedelijke groene drager
3

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 8

- Niet agrarische bedrijven:  2

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking grofmazig landschappelijk raamwerk

- perspectief landbouwgebied

3 
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig en een gedeelte verwevingsgebied

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer en een gedeelte stedelijke groene drager
3

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 8

- Niet agrarische bedrijven:  2

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking grofmazig landschappelijk raamwerk

- perspectief landbouwgebied

3 



recente agrarische 
uitbreiding
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;inhetbijzonderindeomgevingLaar-Nieuw
Laar;
Aaneengeslotenverhardingen;
Bedrijfsopstallendiediephetlandschapinstekenenhetdoor-
zichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
Hetontbrekenvanlandschapselementenzoalshoutwallen.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijn;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len,afhankelijkvandewaterhuishoudingterplaatse;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’,mitsde
agrarischefunctiesindeomgevingnietbelemmerdworden.

HetbebouwingsclusterLaar/NieuweLaarligtdichtbijdebebouwde
kom,enloopthetrisicoomeenuitloopgebiedtewordenvooral-
lerleifunctiesdienietbinnendebebouwdekompassen,maardie
door de afwezigheid van een bedrijventerrein in de gemeente in
hetbuitengebiedbelanden.Inhetbeleidwordtvooreendeelvan
hetclusterLaar/NieuweLaareenovergangszonetussendorpenbui-
tengebiedmeteengroeneuitstralingvoorzien,waarfunctieszoals
sportveldeneenplekkunnenvinden.Ookiserruimtevoorenkele
woningen.

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Er isal sprakevanveelbebouwing,groteextraopstallenzijndan
ook niet wenselijk. Het ontwikkelen van nevenactiviteiten in be-
staandeopstallenismogelijk,mitsdieenerzijdsbijdragenaaneen
kwalitatieve ruimtelijke impuls en anderzijds het groene karakter
vanhetgebiednietaantasten.Alsruimtelijkecompensatiekunnen
dekarakteristiekelaan-enkavelbeplantingenwordenversterkt.De
soortkeuzemoetingegevenwordendoordewaterhuishoudingter
plaatse;langsslotenknotwilgen,opdrogereplaatseneiken.

Dezebebouwingsconcentratieistevergelijkenmetdenabijgelegen
bebouwingsconcentratieKoesteeg.Dediversiteitvanverschillende
functiesisminder,maarwelinontwikkeling.Ookdezebebouwings-
concentratiekanvanuitruimtelijkoogpunteengrotediversiteitvan
functiesherbergenvanwegegrotecomplexenendenabijheidvan
deMilrooijsewegvooreengoedeverkeersafwikkeling.Watbetreft
denieuweeconomischedragers(binnendekadersvanverbreding)
hoevenerweinigfunctiestewordenuitgesloten.

Opdevisiekaartiseenaantalzoeklocatiesopgenomeneneenaan-
talzichtlijnen.Insommigegevalleniseenperceelaangewezenals
eenzoeklocatieénlooptereenzichtlijn/-relatieoverhetperceel.De
realisatievaneenwoningopdezeplekismogelijk,mitserrekening
wordtgehoudenmetdezichtlijn.Extrabebouwingkandezichtlijn
accentuerenendaarmeesterkermaken.
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4

Laar /

Nieuwe

laar

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige extensieve recreatieve activiteiten

(dagrecreatie en verblijfsrecreatie)

• Paardenhouderijen. Doorgroei naar een recreatie-

bedrijf kan op locaties waar voldoende (stal)ruimte

aanwezig is.

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Maatwerk

Max. 800m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

Max. 800m²

-

Max. 800m²

Max. 800m²

-

Maatwerk

-

Max. 800 m²

-

Maatwerk

Wonen • aantal zoeklocaties: 4

Doelstel-

lingen

• Versterken overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied

• Behoud dan wel versterking groene uitstraling bebouwingsconcentratie

• Verstreken ruimtelijke karakter door ontstening en aanleg van karakteristieke

laan/kavelbeplantingen. Keuze afhankelijk van waterhuishouding ter plekke.

• Divers lint met verschillende functies

• Realisatie van achterrooilijn (ontstening).

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
4

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
5

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

4
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
5
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

4

Laar /

Nieuwe
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mogelijk:
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Max. 800m²

-
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Maatwerk

Wonen • aantal zoeklocaties: 4
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 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.4 ZaNDSTRaaT
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig en een gedeelte verwevingsgebied

Uitwerkingsplan l Landschapsbeheer
6

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 3

- Niet agrarische bedrijven: 1

woonvisie Gedeeltelijk dorps, gedeelte buitengebied

- In beperkte mate woningbouwlocaties (dorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- perspectief landbouwgebied

                 





4.4.4 Zandstraat

Huidigesituatie
DeZandstraatligttenzuidoostenvanMiddelrodeopeengemengde
engeaccidenteerdeondergrond.DeZandstraatzelfligtgrotendeels
opeendekzandrugdiewordtdoorsnedendoorhetvoormaligedal
waardeWambergseLoopuitmonddeindeLeigraaf.

Ten zuiden van het gebied loopt de beek de Leigraaf richting de
HeeswijkseBossen.Aanhetgroteaantalwaterlopeninhetgebied
isteziendatdebodemnogsteedsergvochtigis.Eenvandewonin-
genaandeDreefligtzelfsopeenterpje.DeZandstraatheefteen
onderbrokenlaanbeplanting,diedeelsuiteikenenlindesbestaat.
Het landschap eromheen is open, met daarin de boerenerven die
grotendeelseengroenemantelinghebben.Sommigewatergangen
enoverhoekenvankavelszijnookbeplant.

Erzijnnogveelagrariërsactiefinhetgebied.AandeDreefziteen
timmerbedrijfeneenBed&Breakfast.

visie 
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:

Karakteristieke landschappelijke driedeling in vorm van het
openbeekdallandschapaandezuidkantvandeDreef,hetho-
gergelegenlandschapaandenoordzijdevandeDreef,enhet
voormaligebeekdalvandeWambergseLoop;
DenabijheidvandeHeeswijkseBossen;
Het voormalige beekdal van Wambergse Loop en de kruising
daarvanmetdeZandstraat;
Delaanbeplanting,aandeZandstraatEikenLinde,aandeDreef
Berk;
Hetgroteaantalwatergangen;
Kavel-enerfbeplantingen.

•

•
•

•

•
•

5

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig en een gedeelte verwevingsgebied

Uitwerkingsplan l Landschapsbeheer
6

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 3

- Niet agrarische bedrijven: 1

woonvisie Gedeeltelijk dorps, gedeelte buitengebied

- In beperkte mate woningbouwlocaties (dorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- perspectief landbouwgebied
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s; inhetbijzonderopdekruisingDreef-Zand-
straatennabijdeHeeswijkseBossen;
Aaneengeslotenverhardingen;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken,inhetbijzondertenzuidenvandeDreef;
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
HetontbrekenvanecologischeverbindingentussendeLeigraaf
endeHeeswijkseBossen;
Hetontbrekenvanconsequentebegeleidendebeplantinglangs
deLeigraaf;
Het ontbreken van landschapselementen zoals houtwallen in
hethogergelegenzandlandschaptennoordenvandeDreef;
EengebrekaanbeleefbaarheidvandalvanWambergseBeek;
Hetontbrekenvaneenmogelijkheidom langsdeLeigraaf te
wandelenrichtingdeHeeswijkseBossen.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijndoorontstening
vandiepinhetlandschapliggendekavels,inhetbijzonderaan
dezuidkantvandeDreef;
Hetaanbrengenvannieuwekavelbeplantingendwarsophet
linttennoordenvandeDreef;
Hetwegplantenvangroteopstallen;
Het aanleggen van een ecologische verbinding tussen de Lei-
graafendeHeeswijkseBossen;

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

HetuitzettenvaneeninformelewandelroutelangsdeLeigraaf
richtingdeHeeswijkseBossenenhetlatenopkomenvanbege-
leidendebeplanting;
Hetkappenvanopgaandegroenbijdevoormaligekruisingvan
deWambergseBeekendeZandstraat;
Hetversterkenvandelaanstructuurdoorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len,EikenLindelangsdeZandstraat,BerklangsdeDreef;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktnieuwbouwtercompensatievansloop.

HetbebouwingsclusterZandstraatenDreefkan indriedelenver-
deeldworden;hetopenbeekdalvandeLeigraafaandezuidkant,
dehogergelegendelenaandenoordkant,enhetvoormaligedal
vandeWambergseBeek.Nieuwebebouwingdienttewordenver-
meden.

AandenoordkantvandeDreefkunnenkarakteristiekehoutwallen
wordenaangelegd.Zowordthet landschappelijkecontrasttussen
dehogergelegenzandgrondenenhetlaaggelegenbeekdalgroter.
Tevens wordt het landschap meer leesbaar. Een andere vorm van
compensatieishetbijdragenaanderealisatievaneenwandelpad
langsdeLeigraafnaardeHeeswijkseBossen.

De landerijen tenoostenvanZandstraaten tenzuidenvanDreef
horenbijhetbeekdalvandeLeigraaf.Hetbeekdalkarakteriseert
zichdooreengroteopenheid.Bijvertrekvanbestaandebedrijven
genietontsteningtotaandeachtergevelrooilijndevoorkeur.

•

•

•

•
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DeZandstraatheeftal veelbebouwing.Het toestaanvannieuwe
bebouwingzaleentotaalgebrekaancontactmethetachterliggend
landschapopleveren.Nieuwebebouwingdientdanookgeweerdte
worden.BijvertrekvaneenagrarischbedrijfaandekruisingZand-
straat/Dreef kan door sloop van bedrijfsgebouwen het doorzicht
naarhetachterlandhersteldworden.

HetdoorzichtopdevoormaligekruisingvandebeekmetdeZand-
straatheefteensymbolischewaarde.Omdekarakteristiekeopen-
heid van de kruising Zandstraat- voormalige Wambergse Beek te
benadrukken dient laanbeplanting vermeden te worden. Bij het
aanbrengenvannieuwelaanbeplantingmoetdekarakteristiekvan
dedriegebiedenversterktworden;langsdeDreefBerken,langsde
ZandstraatEikenenLinden.

Debebouwingsconcentratieheefteensterkagrarischkarakter.Be-
houdvanditkarakterwordtgestimuleerd.Wanneereenagrarisch
bedrijftochonverhooptzijnbedrijfsvoeringbeëindigdwordtinge-
zetopontsteningvanuitdeachterzijdevanhetperceel.Ophetper-
ceelkanzicheennieuweeconomischedragervestigendiequavorm
enschaalpastbijditagrarischekarakter.
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Zandstraat Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Statische opslag

• Maatschappelijke voorzieningen (bestaande be-

bouwing)

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen.

Max 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400m²

Ja

Maatwerk

Max. 800m²

Max. 800m²

Max. 800m²

-

Max. 800m²

-

Max. 800m²

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 2

Doelstel-

lingen

• Ruimte voor woningen aan de noordkant

• Versterken contrast tussen laaggelegen beekdal en hoger gelegen dekzandrug door

het aanbrengen van karakteristieke houtwallen aan noordkant van Dreef

• Aanleggen wandelpad langs Leigraaf naar Heeswijkse bossen

• Ontstening oostzijde Zandstraat en zuidzijde Dreefen kruising Zandstraat/ Dreef

• Voorkomen nieuwe bebouwing aan de Zandstraat

• Open houden voormalige kruising Zandstraat en Wambergse beek

• Aanbrengen laanbeplanting: bij Zandstraat Eiken en Linden, bij Dreef Berken

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
7

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen aan achterzijde van het (woon)pand herbergen

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
8

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

7
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
8
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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FIGuuR vISIE 6 FLaaS

4.4.5 FLaaS
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7

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer
9
, ontwikkeling groene geleding

10
 en

een gedeelte transformatie afweegbaar

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: agrarisch gebied

- agrarische bedrijven: 3

- Niet agrarische bedrijven: 1

woonvisie Gedeeltelijk centrumdorps gedeeltelijk Buitengebied

- Woningbouwlocaties (centrumdorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterken besloten cultuurlandschap

- perspectief landbouwgebied




 Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van een groene geleding in het transformatiegebied ten
behoeve van ecologische en landschappelijke relaties. Dit betekent dat bij eventuele stedelijke ontwikkelingen in
het transformatiegebied, een groene geleding moet worden aangebracht in het transformatiegebied.

4.4.5 Flaas

huidige situatie 
FlaasisdenoordrandvanDenDungenenligtopdeovergangvan
dehogeendrogedekzandrugendeoverstromingsvlaktevanhet
BosscheBroek.Doorhetsamenvloeienvanverschillendebekenwas
hier inhet verledeneengrootmoerasgebied,dat indeLinie van
Den Bosch is geïncorporeerd als verdediging tegen aanvallen van
buitenaf.DeKeerdijkendePoeldonkseDijkzijnmilitaire relicten
die Den Dungen beschermden tegen de wateroverlast. De dijken
zijnherkenbaarinhetlandschapalsgrillige,bebostelijnen.Vanaf
Den Bosch is de kerktoren van Den Dungen nog te zien doordat
het landschapdoordewaterhuishoudinglangongeschiktwasom
tebebouwen.

FlaasligtingeklemdtussendedijkenendedorpsrandvanDenDun-
gen.Aanhetlintstaaneenaantalmonumentaleboerderijen,een
sameneenbeeldbepalend,historischensemblevormen.Delaanbe-
planting isredelijkconsequent,endebebouwingiszogesitueerd
daterdoorzichtennaarhetwaardevolleachterliggendelandschap
mogelijkzijn.Deverkavelingisgrilligvanvormenherenderzijn
kavelrandenenervenbeplantmetopgaandgroen.Demeesteagra-
rischeactiviteitenzijnverdwenenenvervangendooreenmanege,
eenviswormkwekerijeneenkinderdagverblijf.AandeBosscheWeg
ligteenintensievevarkenshouderij,maardezeisdoordekavelbe-
plantingvrijwelonherkenbaar.

visie 
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Delandelijkeuitstralingvanhetlint;
Deafwisselingvanbebouwing,opgaandgroenenopenruimte;
Behoudopenheidaandenoord-enwestzijde;
De(zicht)relatieDenDungen-Keerdijk;
Delaanbeplanting;
Deerf-enkavelbeplantingendwarsopdeweg.

•
•
•
•
•
•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Aaneengeslotenverhardingen
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
Onderbrokenzichtrelatiemethetlandschapdooraaneengeslo-
tenmassa’sbebouwingenbeplantinglangszijhetlint.
Onderbrokenzichtrelatiemethetlandschapdooraaneengeslo-
tenmassa’sbebouwingenbeplantinglangszijhetlint.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels,envolledigeontsteningvanbedrij-
vendieaandekeerdijkliggen;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijndoorontstening
vandiepinhetlandschapliggendekavels;
Hetaanbrengenvannieuwekavelbeplantingendwarsophet
lint;
Hetwegplantenvangroteopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling ‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’. Woningen dienen het
historischekaraktervanhetlintinvormenorientatieteonder-
steunen.

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

HetzichtopdekeerdijkenmetdaarachterhetBosscheBroekiska-
rakteristiek,enheelwaardevolvoorDenDungen.Hetontwikkelen
vanbouwlocatiesofanderegrotemassa’s aandebuitenzijdevan
Flaaszoudezekarakteristiekverbrekenenisderhalvenietwense-
lijk. De openheid aan de noord- en westzijde dient behouden te
blijven.Ditdientalshetwarealseengroenelongtegendeopruk-
kendeverstedelijkingvanuitDenBosch.Doorhetontstenenaande
buitenzijdeontstaateenrepresentatiefenkarakteristiekprofiel,dat
rechtdoetaandebijzondererelatietussenDenDungenendebe-
schermendekeerdijken. Indevisiewordtdehuidigegrensvande
bebouwdekomeenhardegrens.

In de toekomst wordt aan de zuidzijde het bedrijventerrein het
Schild uitgebreid. De hoek Bosscheweg/Flaas wordt gekenmerkt
door een hoge cultuurhistorische waarde; het toevoegen van be-
bouwingdoetdaarafbreukaan.
TerversterkingvandeGroenelonggedachtewordtookbeoogdom
hettransformatiegebiedaandezuidkantvanFlaasniettegebrui-
kenvooreenstedelijkeuitbreiding.Verstedelijkingwordtmeeraan
deoost-enzuidzijdevanDenDungengezocht.

VanwegedenabijheidvanDenDungenenhetbedrijventerrein ’t
Schildkunnenhierdemeerstedelijkgeoriënteerdefunctiesworden
toegelaten. Doordat gekozen wordt voor een groene long is het
uitbreidenzijnnieuweeconomischedragerswelgebondenaaneen
maximaleoppervlaktevan400m².
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8

Flaas Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven cat. 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 800 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

Max. 800 m²

-

Maatwerk

Wonen • aantal zoeklocaties: 1

Doelstel-

lingen

• Behoud monumentale boerderijen

• Behoud van consequente laanbeplanting

• Behoud zicht op de keerdijken met daarachter gelegen Bossche broek

• Geen intensivering met bebouwing aan de buitenzijde van Flaas

• Open houden hoek Bosscheweg/Flaas

• Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Het Schild

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
11

• Sloop van bebouwing gaat voor hergebruik

• Hergebruik alleen in combinatie van sloop

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
12

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

11
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
12
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.6 SpEKSTRaaT
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landschap dassenleefgebied

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer, ontwikkeling groene geleding en een

gedeelte transformatie afweegbaar

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 3

- Niet agrarische bedrijven: 5

Woonvisie Gedeeltelijk centrumdorps, gedeeltelijk buitengebied

- Woningbouwlocaties (centrumdorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 –

2005

- versterken besloten cultuurlandschap

- verandering/herstructurering landbouw

4.4.6 Spekstraat

huidige situatie
DeSpekstraatiseenoudewegdieopeendekzandrugligtaande
westzijdevanDenDungen.HetligtbinnendeLiniedijkdiehetge-
biedbeschermdetegenhetwassendewatervanderivierdeAa.De
liniedijkisnogsteedseenlandschappelijkbepalendelement,door
de hoge ligging en de karakteristieke historische beplanting. De
overgangvanhoognaarlaagaandewestkantvandedijkisabrupt
enlandschappelijkergwaardevol.
Hetgebiedwordtinlandschappelijkekamersverdeelddoorkavel-
enerfbeplantingenenheefteenbeslotenkaraktergekregen.
De fraaie waaiervormige verkavelingstructuur ten westen van de
Spekstraatiskenmerkend.Hetgebiedheefteenhogedichtheidaan
sloten.OokaandenaamvandeBeemdwegistehorendatditeen
vanoriginemoerasachtiggebiedwas.
DePaterstraatdieaantaktopdeSpekstraatmaaktdeeluitvaneen
beschermddorpsgezicht.
Inhetbebouwingsclusteriseenmengelmoesaanfunctiesontstaan,
eriseentuincentrum,eengrotemanege,sportvelden,eenkwekerij,
eenpedicure,eenloodgieter,burgerwoningenènagrarischebedrij-
ven.

visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Landelijkeuitstralingvanhetlint;
Dewaaiervormigeverkaveling;
Deaanwezigheidvandebeplantekeerdijk;
Hetcontrasttussendebeslotenbinnenzijdevandekeerdijk,en
hetopenlandschapaandebuitenzijde;

•
•
•
•
•

Hetcontrast tussendenoord- (relatiefbesloten),enzuidzijde
(relatiefopen)vandeSpekstraat;
hetopenlandschaptussendekernDenDungenendeSpekstraat
in
Dekarakteristiekeafwisselingtussenbebouwing,beplantingen
endoorzichtenhetlandschapin;
Dehechtingvandebebouwingaandeweg(dwarsofevenwij-
dig);
Dehistorischelaanbeplanting;
Deerf,-,enkavelbeplantingen;
Dezichtlijnenofdoorzichtenhetlandschapin.

•

•

•

•

•
•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Grootschaligekassenverspreiddoorhetlandschap;
Aaneengeslotenverhardingen
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
Onderbrokenzichtrelatiemethetlandschapdooraaneengeslo-
tenmassa’sbebouwingenbeplantinglangszijhetlint.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijndoorontstening
vandiepinhetlandschapliggendekavels;
Hetaanbrengenvannieuwekavelbeplantingendwarsophet
lint;
MetuitzonderingvanhetzuidelijkdeelvandeSpekstraatdat
zichkenmerktdooropenheid;
Hetwegplantenvangroteopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’.

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

DeSpekstraatligtalseenschilvanbebouwings-enbeplantingsmas-
sa’sparallelaandedorpsrandvanDenDungen.Tussendekernen
hetlintligteenrelatiefopengebieddathalverwegewordtdoorsne-
dendoordePaterstraat.

IndetoekomstzaldeoostzijdevanDenDungeneentransformatie
ondergaan.Tennoordenvande Jacobskampwordende sportvel-
denrichtinghetoostenverplaatstomruimtetebiedenaanwoning-
bouw.OoktussenGrinsel,SpurkstraatenKruidnagelkomeninde
toekomstwoningen.

AandePaterstraatendewestkantvandeSpekstraatwordtaanna-
tuur-enlandschapsontwikkelinggedaan;Terplaatsevandewaai-
ervormigeverkavelingwordennieuwelandschapselementengeïn-
troduceerddelenwordenbebost,erwordenhoutwallenaangelegd
ener isplaatsvoornieuwenatuur.Ditheefteenverdereverdich-
tingvanhetgebiedtussendekernendeSpekstraattotgevolg.Het
gebiedaandeoostkantvandeSpekstraatbiedthetuitzichtopde
beschermendekeerdijk.Omdezeconfrontatiebeleefbaartehou-
denisverdereverdichtingaandeoostzijdevandeSpekstraatniet
wenselijk.

Opdevisiekaartiseenaantalzoeklocatiesopgenomeneneenaan-
talzichtlijnen.Insommigegevalleniseenperceelaangewezenals
eenzoeklocatieénlooptereenzichtlijn/-relatieoverhetperceel.De
realisatievaneenwoningopdezeplekismogelijk,mitserrekening
wordtgehoudenmetdezichtlijn.Extrabebouwingkandezichtlijn
accentuerenendaarmeesterkermaken.



94



95

10

Spekstraat Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 4

Doelstel-

lingen

• Stedelijke uitbreiding tussen kernrand en Spekstraat

• Toevoegen van landschapselementen, houtwallen, bos en natuur ter plaatse van de

waaiervormige verkaveling

• Open houden gebied aan de oostkant van de Spekstraat

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
13

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
14

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

13
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
14
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

10

Spekstraat Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 4

Doelstel-

lingen

• Stedelijke uitbreiding tussen kernrand en Spekstraat

• Toevoegen van landschapselementen, houtwallen, bos en natuur ter plaatse van de

waaiervormige verkaveling

• Open houden gebied aan de oostkant van de Spekstraat

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
13

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
14

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

13
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
14
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.7 SpuRKSTRaaT / hoEK
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie GHS natuur - natuurparel, GHS landbouw – leefgebied

kwetsbare soorten, AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer, transformatie afweegbaar

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 5

- Niet agrarische bedrijven: 4

woonvisie Gedeeltelijk centrumdorps, gedeeltelijk buitengebied

- Woningbouwlocaties (centrumdorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking besloten cultuurlandschap

- verdichting door beplantingen aan de rand

- verandering/herstructurering landbouw

- perspectiefvol landbouw

4.4.7 Spurkstraat / hoek

huidige situatie 
HetbebouwingsclusterSpurkstraat/Hoekiseenhistorischbebou-
wingslintaandeoostkantvanDenDungen,meteengrootaantal
historische langgevelboerderijen. Sommige van deze boerderijen
zijnterugtevoerentotaande�7eeeuw.Ookde laanbeplanting
isnoggrotendeelsintact.Veelerven,slootrandenenkavelgrenzen
zijnbeplant,maardoordelangopgaandeverkavelingkandetoe-
schouwerdiepdelanderijeninkijken.Eenopvallendelementisde
boerderijmetzwaremantelingaandeBaarsend.Doordelagelig-
gingendehogegrondwaterstandzijnerveelslotenaanwezig.

Inhetclusterzittenagrariërsenondernemersvanverschillendeplui-
mage.Eenopvallendefunctie ishetmuseumBrabantsLeven.Ver-
derzitereenloonbedrijf,eenelektricien,eenboekhouder,eenau-
tobedrijf, een “agri-handelsonderneming’, een outdoor-winkel en
eenfeestzaal.MetnamedeoostkantvandeSpurkstraatheefteen
hoogwaardige cultuurhistorische uitstraling, die in acht genomen
moetwordenbijhetdoenvanruimtelijkeingrepen.

visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Groeneenhistorischeuitstralingvanhetlint;
Dekarakteristiekeafwisselingtussenlanggevelboerderijen,be-
plantingenendoorzichtenhetlandschapin;
Dehistorischelaanbeplanting;
Deerf,-,enkavelbeplantingen;
Dekorteafstandtussenwegenbebouwing;
Dezichtlijnenofdoorzichtenhetlandschapin.

•
•
•

•
•
•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s
Aaneengeslotenverhardingen
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Groteopstalleninopengebieden;
Onderbrokenzichtrelatiemethetlandschapdooraaneengeslo-
tenmassa’sbebouwingenbeplantinglangszijhetlint.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijndoorontstening
vandiepinhetlandschapliggendekavels;
Hetaanbrengenvannieuwekavelbeplantingendwarsophet
lint;
Hetherstellen vande zichtrelatie Spurkstraat-Spekstraatdoor
hetverwijderenvandekavelbeplantingenaandeBaarsend;
Hetopstrategischeplaatsenverwijderenvanopstallenenbe-
plantingenomdoorzichtentecreëren;
Hetwegplantenvangroteopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’,dezedienenhethisto-
rischekaraktervanhetlintteondersteuneninvormenoriën-
tatie.

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

HethistorischlintSpurkstraat/HoekligtnabijdekernvanDenDun-
gen. De transformatie van agrarisch lint naar woonlint heeft hier
reedsplaatsgevonden.IndevisieopSpurkstraat/Hoekligtdena-
drukomdezetransformatienaar“woonlint”,waarindehistorische
kenmerkendeboventoongaanvoeren,verderteontwikkelen.Dit
kan beperkingen opleveren voor de aanwezige agrariërs, maar
vormtookeenuitgebreider restrictiekader voor toekomstigeont-
wikkelingeninhetlint.

Bijhettoestaanvannieuweeconomischedragersishetvangroot
belangdathethistorischlintherkenbaarenintactblijft.Ditbete-
kent dat ontwikkelingen kleinschalig zijn met geringe ruimtelijke
impact. De afwisseling van bebouwing, en doorzichten naar het
achterliggende landschap iskarakteristiek.Woningenenopgaand
groen kunnen worden toegevoegd op plaatsen waar deze karak-
teristiekversterktkanworden.Nieuwewoningenmoetenmetde
langezijdenaardewegliggen.Hetconsequentdoorzettenvande
laanbeplantingdraagtbijaaneenheldereruimtelijkegeleding.

HetlandschapaandeoostkantrichtinghetdalvandeAadientbij
voorkeuropenteblijven,bijvertrekvanfunctiesgenietontstening
devoorkeur.

Devisieisgerichtopontsteningendetransformatienaarwoonlint.
Nieuweeconomischedragersmeteengrote impactopderuimte-
lijkestructuurdienentewordenvermeden.
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Spurk-

straat /

Hoek

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen (bestaande be-

bouwing)

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 4

Doelstel-

lingen

• Transformatie naar woonlint

• Behoud monumentale langgevelboerderijen

• Behoud en versterking laanbeplanting tbv heldere ruimtelijke geleding

• Behoud en versterking opgaand groen

• Behoud afwisseling bebouwing en zichtlijnen

• Behoud openheid richting dal van de Aa

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
15

• Sloop van bebouwing gaat voor hergebruik

• Hergebruik alleen in combinatie van sloop

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
16

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

15
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
16
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

12

Spurk-

straat /

Hoek

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen (bestaande be-

bouwing)

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 4

Doelstel-

lingen

• Transformatie naar woonlint

• Behoud monumentale langgevelboerderijen

• Behoud en versterking laanbeplanting tbv heldere ruimtelijke geleding

• Behoud en versterking opgaand groen

• Behoud afwisseling bebouwing en zichtlijnen

• Behoud openheid richting dal van de Aa

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
15

• Sloop van bebouwing gaat voor hergebruik

• Hergebruik alleen in combinatie van sloop

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
16

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

15
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
16
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

Opdevisiekaartiseenaantalzoeklocatiesopgenomeneneenaan-
talzichtlijnen.Insommigegevalleniseenperceelaangewezenals
eenzoeklocatieénlooptereenzichtlijn/-relatieoverhetperceel.De
realisatievaneenwoningopdezeplekismogelijk,mitserrekening
wordtgehoudenmetdezichtlijn.Extrabebouwingkandezichtlijn
accentuerenendaarmeesterkermaken.
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4.4.8 woudseweg / zandstraat
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig, verwevingsgebied

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 4

- Niet agrarische bedrijven: 6

woonvisie Gedeeltelijk centrumdorps, gedeeltelijk buitengebied

- Woningbouwlocaties (centrumdorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking besloten cultuurlandschap

- verdichting door beplantingen aan de rand

- perspectiefvol landbouw

4.4.8 woudseweg / zandstraat

Huidige situatie
HetbebouwingsclusterWoudseweg/Zandstraatligttenzuidenvan
dekernDenDungenenvaltuiteenintweedelen.DeZandstraat,tot
aandedriesprongmetdeWoudseweg,  isontstaanopeenhoger
gelegendekzandrugterwijlderestvandeomgevingopaanzienlijk
vochtigereverspoeldedekzandenligt.Hetaantalwatergangenisop
dedekzandrugdanookminder.

Doordeaanwezigheidvaneengrotehoeveelheidbeplantingmaakt
hetlandschapinzijnalgemeenheideenbeslotenindruk.Indewig,
diegevormdwordtdoordedriesprong,zijndoordebeplantingklei-
nekamertjesontstaan.

De laanbeplanting langsdeWoudsewegendeZandstraatbestaat
uiteenafwisselingvanboomsoortenzoalsEls,Wilg,enincidenteel
NootenEik.DebeplantingaandeZandstraatisopmeerdereplek-
kenonderbroken.BijdeentreenaarDenDungenzijndekavelsaan
destraatzijdebegrensdmethogehagendiehetzichtophetachter-
landvolledigwegnemen.

In de landschappelijke kamers zijn naast agrarische bedrijven een
bouwbedrijf,eentransportbedrijfentweegrondwerkerstevinden.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Contrasttussenbebouwingslintenopenlandschapaanweers-
zijden;
Inhetbijzonderhetopen landschapaandewestkant vande
Zandstraat;

•
•

•

Contrast in verschijningsvorm tussen de Zandstraat `(hoogge-
legen, minder watergangen en beplanting van Eiken) en de
Woudseweg (relatief lagergelegen, veelwatergangenenbe-
plantingvanEs);
Landschappelijkebeslotenheidofkamerstructuurindewigtus-
sendeZandstraatendeWoudswewegdoor;
Delaanbeplantingen;
Endekavelbeplantingen.

•

•

•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s
Aaneengeslotenverhardingen
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken
Onderbrekingenindelaanstructuur,ofindebeplantingenop
dekeerdijk;
Groteopstalleninopengebieden.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetterugbrengenvaneenachtergevelrooilijnaandeoostzijde
vandeWoudseweg;
Hetaanbrengenvannieuwekavelbeplantingenindewigtus-
sendeZandstraatendeWoudseweg;
HetwegplantenvangroteopstallenindewigtussendeZand-
straatendeWoudseweg;
HerstellenzichtrelatietussendeZandstraatenhetopenland-
schap rond het Loopsteegje door het verwijderen van noord-
zuidgeoriënteerdebeplantingenhogehagenaandekantvan
deweg;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Het lintWoudseweg /Zandstraat ishoofdzakelijk ingebruikdoor
burgers en niet-agrarische bedrijven. De van oudsher aanwezige
agrarischefunctiesisbijnageheelverdwenen.

Erissprakevanveelbebouwingwaardoordedoorzichtennaarhet
achterlandbeperktzijn.Nieuwebebouwingaandewegen isder-
halvenietwenselijk.

Ontsteningenhetverkleinenvandekorrelgroottevandeaanwe-
zige bedrijfskavels is gewenst. De bestaande (bedrijfs)gebouwen
tenoostenvandeWoudsewegdienenvoorzientewordenvaneen
groenemanteling.Bijvertrekkendefunctiesaandewestkantvande
Zandstraatheeftdesloopvanopstallendiediephetopenlandschap
instekendevoorkeur.

Tercompensatievoordevestigingvanpassendekleinschaligenieu-
we economische dragers kan het consequent doorzetten van de
laanbeplantingdienen.HierbijkangedachtwordenaanEikenaan
deZandstraatenEssenaandeWoudseweg.

De bebouwingsconcentratie is gelegen aan de zuidkant van Den
Dungen, herbergt een verscheidenheid aan functies en is via de
HoogstraatgoedontslotenmetdeprovincialewegN617.Ditbete-
kentdatdebebouwingsconcentratieeengrotediversiteitaannieu-
weeconomischedragerskanherbergen.
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14

Woudse-

weg /

zandstraat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2.

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven.

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen (alleen d.m.v. RvR)

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

Max. 800m²

Max. 800m²

Max. 800m²

Max. 800m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 5

Doelstel-

lingen

• Geen bebouwingsconcentratie voor nieuwe woningen

• Consequent doorzetten laanbeplanting; Eiken Zandstraat / Essen Woudseweg

• Bebouwing aan de oostkant van de Woudseweg dient voorzien te worden van een

groene manteling ter versterking van de groene kamerstructuur

• Aan de westkant van de Zandstraat geniet de sloop van gebouwen de  voorkeur

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
17

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan achterzijde (woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
18

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

17
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
18
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

14

Woudse-

weg /

zandstraat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2.

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven.

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen (alleen d.m.v. RvR)

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

Maatwerk

Max. 800m²

Max. 800m²

Max. 800m²

Max. 800m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 5

Doelstel-

lingen

• Geen bebouwingsconcentratie voor nieuwe woningen

• Consequent doorzetten laanbeplanting; Eiken Zandstraat / Essen Woudseweg

• Bebouwing aan de oostkant van de Woudseweg dient voorzien te worden van een

groene manteling ter versterking van de groene kamerstructuur

• Aan de westkant van de Zandstraat geniet de sloop van gebouwen de  voorkeur

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
17

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan achterzijde (woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
18

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

17
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
18
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan



108

FIguur VIsIe 10 Hoogstraat

4.4.9 Hoogstraat
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15

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer*, transformatie afweegbaar

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 1

- Niet agrarische bedrijven: 2

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking besloten cultuurlandschap

- perspectiefvol landbouw

4.4.9 Hoogstraat

Huidige situatie 
DeHoogstraatligtopdedekzandrugtussenDenDungenenSint-
Michielsgestel.Aandenoordzijde ligt een lagergelegenvoorma-
ligoverstromingsgebieddatdeeluitmaaktevandeLinievanDen
Bosch. Aan de zuidzijde ligt een uitgestrekt geaccidenteerd ge-
biedbestaanduitverspoeldedekzanden.Delanderijenrondomde
Hoofdstraatzijnvroegeringebruikgeweestalsakkers.

Door herverkaveling is van de historische structuur vrijwel niets
meerterugtevinden,hetlandschapisgrootschaligenrationeelver-
kaveld.Metnameaandenoordkantzijnveelwoningengebouwd
enbestaannogmaareenhandvoldoorzichtennaarhetlandschap.
AandeRotsschotsewegligteengrootbedrijfdatdehetzichtophet
open landschap wegneemt. De zuidzijde is veel opener. Naast de
laanbeplantinglangsdeHoogstraatiserverderweinigbeplanting
aanwezig.Aanhetlintziteenmanege,eenaccountant,eenBed&
Breakfasteenagrarischbedrijf.

Het gebied tussen de Hoogstraat, Rotsschotseweg en de begraaf-
plaatsiseentransformatiegebiedwaarindetoekomstwoningbouw
gepleegdwordtincombinatiemethetaanleggenvanlandschaps-
elementen.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
de landschappelijkeopenheidaanweerskantenvandeHoog-
straat;
delaanbeplantingvandeHoogstraat;
delandelijkeengroeneuitstralingdiedeeenbeleefbaaronder-
scheidvormtmetdekernDenDungen;
dezichtlijnenendoorzichtentussendebebouwingdoorvanaf
deHoogstraathetlandschapin;
de relatief kleine korrelgrootte van de bebouwing en de ka-
vels.

•
•

•
•

•

•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Aaneengeslotenverhardingen;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur,ofindebeplantingenop
dekeerdijk;
Groteopstalleninopengebieden.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
HetterugbrengenvanzichtlijnendoorsloopvanVAB’saande
noordzijdevandeHoogstraat;
Herstellenzichtrelatie tussendeHoogstraatendeKleineMo-
lenstraatdoormiddelvansloopgroteopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’.

De Hoogstraat is de entree van Den Dungen, en vormt ook een
hoofdontsluiting voor het achterliggende gebied. Door de nabij-
heidvandeN617ishetgunstiggelegenvoorkleinschaligebedrij-
vigheid.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Nieuwewoningenzijnhiernietgewenstvanwegederelatiemethet
achterliggende landschap. Nieuwe opstallen mogen niet ver naar
achterenhetlandschapinsteken.

Vanwegehet smalle straatprofielvandeHoogstraatenomdatde
straateenontsluitingvanDenDungenvormt,dienengrootschalige
danwelverkeersaantrekkendenieuweeconomischedragersaande
Hoogstraatvermedenteworden.Watbetreftnieuweeconomische
dragers wordt gedacht aan kleinschalige functies met weinig im-
pactinbestaandebebouwing.Nieuwebebouwingdientvermeden
tewordenomookdeopenheidtussendeprovincialewegenDen
Dungentewaarborgen.
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Hoogstraat Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2.

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Opslagactiviteiten

• Maatschappelijk voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 5

Doelstel-

lingen

• Combinatie van woon- en werklint

• Toename van verstening aan zuidzijde mogelijk mits zichtlijnen naar achter gelegen

landschap intact blijft

• Behoud van achtergevelrooilijn

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
19

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
20

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

19
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
20
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

16

Hoogstraat Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2.

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Opslagactiviteiten

• Maatschappelijk voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 5

Doelstel-

lingen

• Combinatie van woon- en werklint

• Toename van verstening aan zuidzijde mogelijk mits zichtlijnen naar achter gelegen

landschap intact blijft

• Behoud van achtergevelrooilijn

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
19

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
20

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

19
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
20
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.10 HemelrIjkstraat / pleInsedIjk
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 2

- Niet agrarische bedrijven: 2

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking besloten cultuurlandschap

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- behoud openheid (qua beplanting en bebouwing in

middengebied)

- perspectiefvol landbouwgebied

- integratie landbouw in natuurbehoud en -

ontwikkeling

4.4.10 Hemelrijkstraat / pleinsedijk

Huidige situatie 
DeHemelrijkstraatenPleinsedijkliggentennoordoostenvanSint-
Michielsgestel op een dekzandrug. Het is een gebiedje met een
sterkeruimtelijke identiteitdoordeaanwezigheidvaneenaantal
bijzondere elementen. Aan de oostkant wordt de Pleinsedijk be-
grensddoordeliniedijkdiezwaarbeplantismeteiken.Incombina-
tiemethethoogteverschilveroorzaaktditeengrootcontrastmet
hetlagecoulisselandschaprichtingDenDungen.Tegendedijkaan
ligteenlandgoeddaterenduit1873meteenromantischetuiner-
omheen. Het landgoed ligt op de plek waar al in 1614 een oude
hoevestond.

De laanbeplantingvandeHemelrijkstraatendePleinsedijk iseen
imposante laan van zeer oude en gave eiken  daterend uit 1860.
Delanenhebbeneensterkestructurerendewerkingophetgebied.
DeLookerstraat,DooibroekenKapelbergstraatlopenvanafdeHe-
melrijkstraat inwestelijkerichtingeen lagergelegenenvochtiger
gebiedin.Zeonderscheidenzichvanelkaardoorverschillendelaan-
beplantingenzoalsEikenNootenverschillendefruitbomen.

Inhetgebiedziteengroteloonwerker,eenmelkveebedrijfmetma-
negeeneenverzekeringsadviseur.AandeDooibroekiseenkapitale
villainklassiekestijlgebouwd.
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Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Contrastentussenopenenbeslotengebieden;
InhetbijzonderdekamerstructuurtussenLookertstraat-Kapelberg-
straat-Dooibroek-Pleinsedijk(beslotengebieden):

EndekarakteristiekeopenheidvanhetDooibroekgebieddoor
devolledigeafwezigheidvanbeplantingenbebouwing;
Hetontbrekenvangrotehoeveelhedenopgaandekavelbeplan-
tingaandewestkantvandeLookertstraat;
De relatief grote afstand tussen weg en bebouwing aan de
westzijdevandeLookerstraat;
Enhetgrotecontrasttussendebeplantekeerdijkenhetopen
gebiedrichtingdeBosschebaan;
Dezichtlijnenofdoorzichtenvanafdewegenhetlandschapin,
diedegrotelandschappelijkecontrastenbeleefbaarmaken;
Debeplantekeerdijk;
Karakteristiekelaanbeplantingen,vanEikenNoot;
DegroeneuitstralingwaarmeedeentreevandekernSint-Mi-
chielsgestelbeleefbaaris;
Hetcontrasttussendestatigeuitstralingvandebebouwingaan
het Dooibroek/Pleinsedijk, en de landelijke uitstraling van de
bebouwingaandeLookertstraat;
Deruimtelijkeeenheidvanvilla,RomatischeTuinenopenge-
biedtussendeDooibroekendePleinsedijk.

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s.
Aaneengeslotenverhardingen.
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Onderbrekingenindelaanstructuur,ofindebeplantingenop
dekeerdijk.
Groteopstalleninopengebieden.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Herstellen zichtrelatie tussen het open gebied tussen looker-
straatenKapelbergstraatendeLookerstraatzelfdoormiddel
vansloopgroteopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Hetversterkenvandebeplantingopdekeerdijkwaardezeon-
derbrokenis,doorhetopnieuwaanplantenwaarbeplantingis
weggevallen;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’.Wonin-
gendieopvrijkomendeagrarischekavelswordengerealiseerd
dienen het karakter van de straat te ondersteunen; landelijk
aandeLookertstraatenKapelbergstraat,statigaandeHemel-
rijkstraat-Dooibroek.

HetlintHemelrijksstraat/Pleinsedijkkenmerktzichtdooreenhis-
torischeengroeneuitstraling.Hetaantrekkelijke landschapende
nabijheidvandekernmakenhetgebiedinteressantomtewonen
en/oftewerken.Deinfrastructuurstaatechtergeennieuweecono-
mische dragers  toe die een grote verkeersaantrekkende werking
hebbendanwelzwaarverkeerbenodigdhebbentenbehoevevan
hunbedrijfsvoering.

•

•

•

•

•

•

•
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VerdichtingindeomgevingvandeRooistaartstraatisgeengoede
ontwikkeling,omdatdegrenstussendorpenbuitengebieddanzou
verschuiven.Dehuidigesituatievormteenkarakteristiekeengroe-
neentreevanSint-Michielsgestel.

De bebouwingsconcentratie Hemelrijkstraat/Pleinsedijk kenmerkt
zichtdoorkarakteristiekeafwisselingvanopenenbeslotenruimtes.
Deze structuurdientgehandhaafd teblijven.Ditbetekentdatde
manegeendeschoolquavormenschaalnietpassen inhetopen
gebiedindeomarmingvandeLookertstraat.Ontsteninggeniethier
devoorkeur.Doordehuidigefunctieseengroenemantelingtege-
venzullendezeminderopvallendaanwezigzijn.

Aan de Hemelrijkstraat zitten ook een aantal bedrijven die qua
schaalnietinhetlandschappassen.Bijvertrekdienendegroteop-
stallen gesloopt te worden. Deze sloop kan gefinancierd worden
doorhettoevoegenvaneenbeperktaantalhoogwaardigewonin-
genopgrotegroenekavels.

Verderzoudeaanlegvaneenwandelroute,diedeKeerdijkenhet
opengebiedaandeoostzijdemetelkaarverbindt,bijdragenaande
belevingvanhetgebied.Delaanbeplantinglangsdewegenmoet
consequentdoorgezetwordentenbehoevevanderuimtelijkestruc-
tuur;EikenlangsdeHemelrijkstraat/Pleinsedijk,enWalnotenlangs
deLookertstraat.LangsdeDooibroekstaatvanoudshergeenbe-
planting.

Devisieisgerichtopontsteningendetransformatienaarwoonlint
metkleinschaligebedrijvigheid.Grootschaligebedrijvigheid,bedrij-
vigheid met buitenopslag of bedrijvigheid met veel verkeersaan-
trekkendewerkingdienttewordenvermeden.
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Hemel-

rijkstraat /

Pleinsedijk

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven cat. 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 3

Doelstel-

lingen

• Behoud historische en groene uitstraling

• Geen NED met veel impact op structuur

• Tegengaan verdichting omgeving Rooistaartstraat

• Behoud en versterking afwisseling open en besloten ruimtes

• Aanbrengen groene manteling voor dominante functies

• Nieuwe woningen ter compensatie van de ontstening aan Lookertstraat en Hemel-

rijkstraat

• Aanleg wandelpad die Keerdijk en open gebied aan oostzijde verbindt

• Versterking laanbeplanting Hemelrijkstraat, Pleinsedijk, Lookertstraat

• Geen beplanting toestaan aan Dooibroek

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
21

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
22

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

21
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
22
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

18

Hemel-

rijkstraat /

Pleinsedijk

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven cat. 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 3

Doelstel-

lingen

• Behoud historische en groene uitstraling

• Geen NED met veel impact op structuur

• Tegengaan verdichting omgeving Rooistaartstraat

• Behoud en versterking afwisseling open en besloten ruimtes

• Aanbrengen groene manteling voor dominante functies

• Nieuwe woningen ter compensatie van de ontstening aan Lookertstraat en Hemel-

rijkstraat

• Aanleg wandelpad die Keerdijk en open gebied aan oostzijde verbindt

• Versterking laanbeplanting Hemelrijkstraat, Pleinsedijk, Lookertstraat

• Geen beplanting toestaan aan Dooibroek

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
21

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
22

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

21
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
22
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.11 wolFsdreeF

uItVergroot
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie GHS landbouw – leefgebied kwetsbare soorten/leegebied

struweelvogelgebied, AHS landschap - dassenleefgebied

Reconstructieplan Extensivering natuur

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied, bosgebied

- Agrarische bedrijven: 2

- Niet  agrarische bedrijven: 0

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- behoud boslandschap

- integratie landbouw in natuurbehoud en -

ontwikkeling

4.4.11 wolfsdreef

Huidige situatie 
De Wolfsdreef ligt in het verlengde van de Hemelrijkstraat ten
noordoosten van Sint-Michielsgestel. Het ligt op een dekzandrug,
maar wordt aan de noordkant begrensd door een moerasachtig
gebied.Hetmaaiveldkenteentyperendmicroreliëf,metopkorte
afstandgroteverschillendiekunnenoplopentotmeerdan2me-
ter.AandezuidkantligtdeDooibroek,eenvanuitdehistorienat
gebied.DeliniedijklandtmeteenkrachtigebochtbijdeWolfsdreef.
Ditgebiedjeheefteenbeslotenkarakterdoordelaan-enkavelbe-
plantingendeaanwezigheidvanhetbosopdeVossenberg.Ver-
deroprichtinghetnoordwestenligteenoudbroekbosuit1850,en
hetlandgoedHaanwijk.AandeVenstraatiseengeitenboerderijen
wordenaspergesgeteeld.

Hetbebouwingsclusterkenteensterkeruimtelijkesamenhangmet
een landelijke uitstraling. De bebouwing ligt enigszins verspreidt,
enkentveelverschillendeoriëntatierichtingen.Overhetalgemeen
ligtdegevelvrijdichtaandeweg.OpdekruisingVenstraat/Wolfs-
dreefligteengrootbedrijfmetveelverschillendeopstallenenaan-
eengeslotenverharding,datquakorrelgroottenietgoedpastinhet
kleinschaligelandschap.
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Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:

Contrast tussen bosgebied en relatieve openheid cultuurland-
schap;
Karakteristiekekavel-enwegenstructuur;
Delandingvandekeerdijk,inclusiefbeplantingen;
Ontbrekenvangrotehoeveelhedenopgaandebeplantingenin
hetbebouwingscluster;
Verschillendebebouwingsrichtingen;
Kleinekorrelgroottevanwoon-enbedrijfskavels;
Doorzichtennaarhetgeaccidenteerdelandschapachterdeop-
stallen;
Ruimtelijkeeenheidvanhetbebouwingscluster.

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Geclusterdegroteopstallen;
Aaneengeslotenverhardegebieden;
Aaneengeslotenopgaandebeplantingenbinnenhetcluster.

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
HerstellenzichtrelatieWolfsdreef /Venstraatdoormiddelvan
sloopgroteopstallen;
Het eventueel toevoegen van nieuwe woningen met behoud
vandezichtrelatienaarhetachterland;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’.

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Doordewelvingeninhetreliëf,deaanwezigheidvandebossenen
de historische uitstraling van het landschap heeft het gebied een
sterkekarakteristiekeuitstraling.Derelatieveopenheidvanhetbe-
bouwingscluster contrasteert sterk met de gesloten massa van de
bossenendekeerdijk.

De bebouwingsconcentratie herbergt agrarische bedrijvigheid, en
dezedraagtbijaandetypischeuitstralingvanhetgebied.Behoud
vanditagrarischekaraktergenietdanookdevoorkeur.Vanwege
debosrijkeomgevingendeaanwezigheidvanlandgoederenliggen
hierookgoedekansenvoorkleinschalige recreatievenevenactivi-
teiten.

Wanneer indetoekomsttocheentransformatievanhet lintgaat
plaatsvindendienengrote,vervuilendeoflawaaiigenieuweecono-
mischedragersgeweerdteworden.Tevensdienenverkeersaantrek-
kendeeconomischedragersgeweerdwordenvanwegede slechte
bereikbaarheidvanWolfsdreef.Tercompensatievandesloopvan
deagrarischeopstallenzijnnieuwewoningendenkbaar. Hettoe-
voegenvangroene landschapselementen isnietaandeorde,een
bijdrage aan het onderhoud van de bomenclusters ( bijvoorbeeld
hetaanplantenvannieuwebomenalsoudeverlorenzijngegaan)
bij de entree van het bebouwingscluster is wel mogelijk. Als hier
geennoodzaaktoeiskaneenbijdrageaanhetgroenfondsworden
gedaan.
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Wolfsdreef Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max 400 m²

Max 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

Max. 800 m²

Max. 800 m²

-

-

Max. 800 m²

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Behoud van karakteristieke uitstraling ofwel contrast tussen openheid van de be-

bouwingsconcentratie en de geslotenheid van de bossen en de Keerdijk

• Behoud van agrarische karakter

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
23

• (gedeeltelijke) Sloop van opstallen aan de oostzijde van lint gaat voor (volledig) her-

gebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
24

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

23
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
24
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.12 Vogelenzang / nacHtegaalstraat
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Verwevingsgebied

Uitwerkingsplan landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 1

- Niet agrarische bedrijven: 1

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- verandering/herstructurering landbouw

4.4.12 Vogelenzang / nachtegaalstraat

Huidige situatie 
DebebouwingconcentratieVogelenzang/Nachtegaalstraatligtten
noordwesten van de kern Gemonde. Het maakt deel uit van een
langgerekt complex van jonge broekontginningen. Het gebied
wordtgescheidenvandekernGemondedoorhetbeekdalvande
Beeksche Loop. Aan de noordoostkant ligt de overgang met een
openengrootschaliglandschap.

Het lint isontstaanopeen relatiefhogergelegenvlaktevanver-
spoeldedekzanden, indenabijheid vaneennatuurlijke, vochtige
laagtewaareenbeekloopligt.Aandelaan-enkavelbeplantingis
deovergangvannatnaardrooggoedtezien;aandenoordwestzij-
devanhetclusterzijnEikenlangsdeVogelenzangaangeplant,aan
dezuidoostzijdePopulieren,WilgenenElzen.Aandeverschijnings-
vormvandeEikenlangsdeKalversteegvaltooktezienwatsubtiele
verschilleninwaterhuishoudingkunnendoen;opdelaaggelegen
natteplekkenzijndebomenveelkleinergebleven.

Het landschap heeft een kleinschalige uitstraling met verassende
doorzichten naar verderop gelegen kavels of boerderijen. Er zijn
veelwatergangenmeteenverscheidenheidaan richtingen. Langs
deBeekscheLoopzijnnogstrokenopgaandebeplantingtevinden
diebijdeontginninglijkentezijnovergeslagen.

HetbebouwingsclusterVogelenzang/Nachtegaalstraatmaaktdeel
uitvanhetkleinschalig,historischlandschapdeGeelders.Delaan-
beplantingaandeVogelzanglooptdoortotaandebebouwdekom
vanSint-MichielsgestelenbestaatuitmonumentaleEiken.
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AandezuidzijdevandestraatVogelenzangzijnindeloopvande
tijd woningen en bedrijfsopstallen gebouwd waardoor de visuele
relatiemethetkleinschalige landschaprichtingdeBeekscheLoop
grotendeelsisverbroken.Inhetzuidoostenvandebebouwingscon-
centratie is nog een agrarisch bedrijf met grote opstallen aanwe-
zig.Ookherbergtdeconcentratieeenvrijgrootloonwerkerbedrijf
datzichaandeachterkantovermeerderekavelsuitstrekt.Aande
noordzijdestaanmindergebouwenenissprakevaneenfraaidoor-
zichtnaarhetlandschap.Dekavelsaanhetzuidoostelijkedeelvan
hetlintzijnroyaalvoorzienvankavel-enerfbeplanting.Metname
de kavelbeplanting illustreert op fraaie wijze de richting van het
landschap.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:

Hetcontrasttussenhetkleinschaligeengrootschaligelandschap
aanweerszijdenvandeVogelenzang/Nachtegaalstraat;
Afwisseling van woningen, kavelbeplantingen en doorzichten
naarhetlandschap;
Inhetbijzonderhetdoorzichtnaarhetgrootschaligelandschap
tennoordoostenvandeVogelenzang;
KarakteristiekelaanbeplantingenvanEik,WilgenPopulier;
Grilligeverkavelingsstructuur;
KarakteristiekekavelbeplantingenvanWilg,EikenEls(soort-
keuze aan de hand van de waterhuishouding, Eik op droge
plaatsen,ElsenWilgopdenatte).

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
aangeslotenbouwmassa’senverhardingenlangsdeweg
grootschaligefunctiesinkleinschaliglandschap
ontbreken van zichtrelatie tussen Vogelenzang en de Beeksche
Loop

Mogelijkhedenvoorversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:

•

•

•

•
•
•

TerugbrengenvanzichtrelatietussenVogelenzangenBeeksche
loopdoorsloopvanopstallenenontstening;
Het eventueel terugbouwen van woningen op de plaats van
gesloopteagrarischeopstallen,metbehoudvandezichtrelatie
tussendewegendebeek;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis;
inhetoogspringendeopstallenafzomenmetkavelbeplantin-
gen;
hetaanplantenvanerf-enkavelgrenzenalscompensatievoor
hettoestaanvannieuwefunctiesinVAB’s.

Het microreliëf en de gevarieerde waterhuishouding die de basis
vormenvoordelandschappelijkeverschijningsvormvanditcluster,
dienenalsbasisvoordevisie.Eriseenonderscheidtemakentussen
eenlaaggelegen,kleinschaligenvochtigdeeleneenhogergelegen,
droogengrootschaliggedeelte.DezuidzijdevandeVogelenzang
hoort bij het kleinschalige beekdal van de Beeksche Loop. Groot-
schaligefuncties,zoalsdebestaandeloonwerker,zijndaarnietpas-
send.Bijeventueelvertrekvandeloonwerkermoetendeopstallen
inzijngeheelofgedeeltelijkgeslooptworden.Bijeengehelesane-
ringkunnenwoningentercompensatieteruggebouwdworden.Bij
gedeeltelijkesloopkunnenkleinebedrijfjesgebruikmakenvande
resterendeopstallen.Tevenszullenerdankarakteristiekekavelbe-
plantingenwordenaangelegdvanElsofKnotwilg.Hierdoorwordt
hetcontrastvergroottussenhetopenlandschapaandenoordkant
enhetbeslotenkleinschaligelandschapaandezuidkant.

Extrabebouwingiszowelaandenoordzijdealsdezuidzijdenietge-
wenst.Hetcontrasttussenhetkleinschaligelandschapaandezuid-
westzijdeenhetgrootschaligelandschapaandenoordoostzijdeis
uniek en dient beleefbaar te blijven. De laanbeplanting langs de
wegeniseenbelangrijkedragervanderuimtelijkestructuur.Bijhet
verdwijnenvanbomendienennieuweteruggeplantteworden.De
visieisgerichtopontstening.

•

•

•
•

•
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22

Vogelzang

/ nachte-

gaalstraat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2.

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Ja

Maatwerk

-

-

-

-

-

-

Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Behoud kleinschalig landschap

• Ontstening zuidzijde Vogelzang

• Versterken contrast tussen het openlandschap aan de noordzijde en het besloten

kleinschalige landschap aan de zuidzijde door aanleg van karakteristieke kavelbe-

plantingen van Els of Knotwilg aan zuidzijde

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
25

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
26

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

25
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
26
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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Maatwerk

-
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Maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Behoud kleinschalig landschap
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• Versterken contrast tussen het openlandschap aan de noordzijde en het besloten

kleinschalige landschap aan de zuidzijde door aanleg van karakteristieke kavelbe-

plantingen van Els of Knotwilg aan zuidzijde

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
25

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
26

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

25
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
26
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.13 broekstraat
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie GHS, landbouw – natuurontwikkelingsgebied, AHS landschap – RNLE land-

schapsdeel

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 2

- Niet agrarische bedrijven: 0

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- integratie landbouw in natuurbehoud en –ontwikkeling

- verandering/herstructurering landbouw

4.4.13 broekstraat

Huidige situatie
De Broekstraat wordt gescheiden van de kern Gemonde door
het beekdal van de Beeksche Loop. De bebouwingsconcentratie
Broekstraat ligt hoog en droog op een dekzandrug en heeft een
kleinschalige structuur.Metname langsdebeek,maarookelders
opdelagergelegendelen,zijngrilligekavelsontstaanmetveelop-
gaandebeplantingendieeenhogenatuurwaardevertegenwoordi-
gen.

Hetgebied isverdeeld inverschillende landschapskamersdiealle-
maaleeneigenuitstralinghebben.Degrilligheidvandewegenen
deaanwezigheidvanlaan-enkavelbeplantingzijnbepalendvoor
dezeconcentratie.DebeplantingvarieertvanWilgenPopuliertot
Eik.

Er zijn vrijwel geen volledig functionerende agrarische bedrijven
meerinditgebied.AandebodemvanEldeiseenagrarischbedrijf
gevestigdmetalsnevenactiviteitkamperenbijdeboer.Niet-agrari-
schebedrijvigheidismetnameaandeKaatseHoevetevinden.Hier
isondermeereentaxibedrijfgelegen.

AandeBroekstraatstaanveelburgerwoningeninhetluxesegment
diehundiepnaarachter lopendekavelshebbenbeplantmetbo-
men.Ditgeefthetgebiedeenbeslotenuitstraling.

VanafdeKaatseHoeve,endeBodemvanEldezijndoorzichtenmo-
gelijknaarhetbeekdal.HetbebouwingsclusterBroekstraatvaltin
hetkleinschalighistorischlandschapdeGeelders.
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Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:

Historischkleinschaligelandschap;
Deafwisselingvanbebouwing,opgaandgroenendoorzicht;
ZichtlijnenhetbeekdalvandeBeekscheLoop;
Kavel-enlaanbeplanting;
Grillilgeverkavelingsstructuur;
Hoogwaardige uitstraling door ruime woningen op diepe ka-
vels.
Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit;
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken
Onderbrekingenindelaanstructuur.

Mogelijkhedenvoordeversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Herstellenzichtrelatietussendehetbeekdalendekruisingvan
deGemondsewegendeBodemvanElde,doormiddelvansloop
vanopstallendiehetbeekdalinsteken;
Hetversterkenvandelaanstructuur,doorhetopnieuwaanplan-
tenvankarakteristiekesoortenwaardebeplantingisweggeval-
len;
Hetaanleggenvannieuwehoutwallen inhetopengebied in
tussendeBroekstraatendeKuilen;
Hetbijdragenaanlandschapontwikkelinginhetbeekdalvande
BeekscheLoop;
Hetbijdragenaaneenstruinroutelangsdebeek;

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’.Wonin-
gendieopvrijkomendeagrarischekavelswordengerealiseerd
dienenhetkaraktervandestraatteondersteunen;ruimewo-
ningenopgrotekavels.

Debebouwingsconcentratieisinfeiteeenwoonlint,hetwordtge-
kenmerktdoorgrotewoningenop forsekavels.Dehoofdzakelijk
besloten landschapsstructuur zorgt ervoor dat er woningen ge-
bouwdkunnenwordenzonderdatditleidttotverstoring.

De landschappelijke beslotenheid kan nog worden versterkt door
hettoevoegenvanlandschapselementenindeopendelen.

Debebouwingaandezuidoostzijde,richtinghetdalvandeBeek-
scheLoop,wordtgekenmerktdooropenheid.Nieuwebebouwing
pastdaarniet.Bijvertrekvanfunctiesverdientsloopdevoorkeur.

DeBeeksche loopiseenbelangrijkdragendelementvande land-
schapsstructuurenkanzoweleenhogereecologische,alsookeen
hogerebelevingswaardekrijgen.Doorhetopenhoudenvandeka-
vels tussen de wegen en de beek, en bij de beek zelf beplanting
telatenopkomenwordtdezezichtbaarder.Deecologischewaarde
kanaanmerkelijkwordenvergrootdoorhetaanleggenvanecologi-
scheoevers.Eenstruinroutelangsdeoeversdraagtbijaandeher-
kenbaarheidenwaarderingvandebeek.

Debebouwingsconcentratieheefteenkleinschalig,beslotenkarak-
ter.Erzijnreedsveelburgerwoningenaanwezig.Nieuweeconomi-
schedragersdienentepassenbinnenditkleinschalige,beslotenka-
raktermetveleburgerwoningen.Grootschaligefunctiesoffuncties
metveelverkeersaantrekkendewerkingdienentewordenvoorko-
men.


•
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Broek-

straat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m².

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 1

Doelstel-

lingen

• Transformatie naar woonlint doorzetten

• Versterken beslotenheid door het toevoegen van landschapselementen in de open

delen

• Openheid behouden aan zuidoostzijde, richting dal van de Beekse Loop

• Ontstening aan zuidoostzijde ter versterking openheid

• Behoud openheid kavels tussen Broekstraat en Beekse Loop

• Zichtbaar maken Beekse Loop door ebgeleiding van beplanting

• Aanleg ecologische oevers

• Aanleg struinroute

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
27

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
28

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

27
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
28
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

24

Broek-

straat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m².

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 1

Doelstel-

lingen

• Transformatie naar woonlint doorzetten

• Versterken beslotenheid door het toevoegen van landschapselementen in de open

delen

• Openheid behouden aan zuidoostzijde, richting dal van de Beekse Loop

• Ontstening aan zuidoostzijde ter versterking openheid

• Behoud openheid kavels tussen Broekstraat en Beekse Loop

• Zichtbaar maken Beekse Loop door ebgeleiding van beplanting

• Aanleg ecologische oevers

• Aanleg struinroute

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
27

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
28

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

27
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
28
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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4.4.14 sInt-lambertusweg / boomstraat
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25

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig (Boomstraat stukje extensivering natuur)

Uitwerkingsplan landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 8

- Niet agrarische bedrijven: 6

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- perspectiefvol landbouwgebied

4.4.14 sint-lambertusweg en boomstraat

Huidige situatie 
DebebouwingsconcentratiesSint-LambertuswegenBoomstraatlig-
genparallelaanelkaaropeendekzandrugtenzuidwestenvande
kernGemonde.

HetreliëfrijkeDommeldalligttenwestenvandezeconcentratiesen
isbepalendvoordegeschiedenisendeuitstralingvanhetgebied.
DeDommeloeverszijnalheellangbewoondenvertegenwoordigen
een hoge archeologische, cultuurhistorische  en landschappelijke
waarde.Indeloopdereeuweniseengrilligeverkavelingontstaan,
opgebouwduitbeemdgronden,graslanden,broekbosjes,oudeme-
andersendeopeenaantalplaatsenopvallendhogergelegenoude
akkergronden. De percelering is sinds 1900 nauwelijks veranderd.
DelanderijentussendeHuftertendeVeldsewegzijnaangewezen
alsarcheologischmonumentomdaterrestenvaneenoudeneder-
zettingzijnaangetroffenindebodem,vermoedelijkuitdelateMid-
deleeuwen.

Een landschappelijk bepalend element is de soortenrijke houtwal
Schoonberguit1850.

DwarsopdeSint-LambertuswegenBoomstraat liggendeBiezen-
straat,ZandstraatenWilgenstraat.DeZandstraatisnetalsdeboe-
renpadendierichtinghetDommeldallopenonverhard.Depopulie-
renstegenspeleneenbelangrijkerolinderuimteverdeling.
DeBoomstraatheefteenkronkeligevormenwordtgrotendeelsbe-
geleiddoor laanbeplanting.Doordeafwisseling inrichtingwordt
detoeschouwergedwongenomhetlandschapvanuitverschillende
hoekenwaartenemen.

ZowelaandeSint-LambertuswegalsaandeBoomstraatzijnagrari-
schebedrijvenenanderevormenvanbedrijvigheidtevinden.Voor-
beeldenhiervanzijneenstukadoor,eenelektricieneneenbedrijfin
houtbewerking.

Deschaalvanhetlandschap,endelandschappelijkevariatieopkor-
te afstand maken dit landschap heel aantrekkelijk om te wonen.
Eengoedvoorbeeldhiervanishetstraatje“Monplaisir”;hierzijn
eenaantalmonumentaleboerderijengetransformeerdnaarfraaie
burgerwoningenzonderafbreuktedoenaandekarakteristiekvan
het landschap.Deeenzijdige laanbeplantingmetberkengeeftde
straateenstukextraeigenuitstraling.
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Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Landschappelijkevariatie;
Afwisselingvanbebouwing,opgaandgroenenopenruimte;
ReliëfrijkDommeldal;
Populierenstegen/coulisselandschap
Historischebebouwing,onderandereeenmolen;
Zichtlijnen;
Onverhardewegen;
Grilligeverkavelingstructuur
Laanbeplanting;
Erf-enkavelbeplantingen.

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Aangeslotenbouwmassa’senverhardingenlangsdeweg;
Grootschaligefunctiesinkleinschaliglandschap;
Gebrekaanbeleefbaarheidvandemolen.

Mogelijkhedenvoordeversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis;
Inhetoogspringendeopstallenafzomenmetkavelbeplantin-
gen;
Hetaanplantenpopulierenstegen;
Hetkappenvanovertolligebeplantingeninhetmolenbiotoop;
HetbijdragenaannatuurontwikkelinginhetDommeldal;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’.
DelintenBoomstraatenSint-Lambertuswegkenneneenduide-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

lijkeruimtelijkeverdeling;tussendestratenliggenlandschap-
pelijkekamersdiewordenbegrensddoorpopulierenstegenen
aandewestkant ligthetgevarieerde landschapvandeDom-
meloevers.

HetzouafbreukdoenaandeDommeloeversomaandewestzijde
meertebouwen.Sloopvanvrijkomendebebouwinggenietdevoor-
keur.

IndekamerstussendeBoomstraatenSint-Lambertuswegisnogwel
ruimtevoorburgerwoningenenvrijkomendebebouwingkanbenut
wordenvoornieuweeconomischedragers.Dekenmerkendestruc-
tuur van de populierenstegen moet dan wel behouden blijven of
versterktworden.Ditdientechterdezichtbaarheidvandemolen
nietaantetasten.Hettoevoegenvannieuwewoningendirectaan
dedorpsrandvanGemondeisnietgewenst.Hetonderscheidtussen
dorpenbuitengebiediswaardevolendientbehoudenteblijven.

Nieuweeconomischedragersdienentepassenbinnenhetkarkater
vanhetlint.Grootschaligeen/ofverkeersaantrekkendefunctiesdie-
nentewordenvermeden.
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26

Sint-

Lamber-

tusweg/

Boom-

straat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 3

Doelstel-

lingen

• Versterken landschappelijke kamers met populierenstegen als begrenzing tussen de

bebouwingsconcentraties

• Behoud van de openheid  en versterking door ontstening aan de westkant van de

Boomstraat

• Kamers kunnen benut worden voor burgerwoningen

• Vrijkomende bebouwing in kamers kunnen gebruikt worden voor nieuwe functies

• Behoud en versterking populierenstegen als begrenzing kamers

• Behoud zichtbaarheid molen

• Behoud ruimtelijke scheiding bebouwingsconcentraties en kern

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
29

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
30

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

29
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
30
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

26

Sint-

Lamber-

tusweg/

Boom-

straat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 3

Doelstel-

lingen

• Versterken landschappelijke kamers met populierenstegen als begrenzing tussen de

bebouwingsconcentraties

• Behoud van de openheid  en versterking door ontstening aan de westkant van de

Boomstraat

• Kamers kunnen benut worden voor burgerwoningen

• Vrijkomende bebouwing in kamers kunnen gebruikt worden voor nieuwe functies

• Behoud en versterking populierenstegen als begrenzing kamers

• Behoud zichtbaarheid molen

• Behoud ruimtelijke scheiding bebouwingsconcentraties en kern

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
29

• (gedeeltelijke) sloop gaat voor (volledig) hergebruik

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
30

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

29
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
30
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan



144

FIguur VIsIe 16 bosscHeweg / 
donksestraat

4.4.15 bosscHeweg / donksestraat
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27

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig (Boomstraat stukje extensivering

natuur)

Uitwerkingsplan landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 6

- Niet agrarische bedrijven: 1

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking besloten cultuurlandschap

- perspectiefvol landbouwgebied

4.4.15 bosscheweg / donksestraat

Huidige situatie 
De bebouwingsconcentratie/kernrandzone Bosscheweg / Donkse-
straatligtopeenuitlopervandedekzandrugopderandvanBos-
scheBroek.Doordehogeliggingheeftdemeestebebouwingeen
historischeuitstraling,metnameinhetgroengebiedtussendeBos-
schewegendeBramerslandstraat.
De bebouwingsconcentratie valt binnen de historische keerdijken
vanDenDungenenwordtdoorkruistdoordehistorischezichtrelatie
tussendekerktorenendeskylinevanDenBosch.Eendeelvanhet
gebiedtussendeDonksestraatendeGoteMolenstraat (deMug-
heuvel)kentzelfookeenhistorischewaarde;hierstondtot1771
eenkasteeltje,metbijbehorendLanckhuis.

Aan het lint staat voornamelijk woonbebouwing met een enkel
agrarischbedrijf.De laanbeplanting isopveelplaatsenonderbro-
ken.AchterdeBosschewegligtdeDonksestraat.Aandezeweglig-
gen agrarische bedrijven en woningen. Door de afwezigheid van
bomenheeftdezestraateenfunctioneleuitstraling.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Plaatselijkegroeneenhistorischeuitstraling;
Incidenteledoorzichten;
Laanstructuur.

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;

•
•
•
•

•
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Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Onderbrokenzichtrelatiemethetlandschapdooraaneengeslo-
tenmassa’sbebouwingenbeplantinglangszijhetlint.
Mogelijkhedenomderuimtelijkekwaliteitteversterken;
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Herstellen zichtrelatie Donksestraat met het landschap door
middelvansloopgroteopstallen;
Het eventueel toevoegen van nieuwe woningen met behoud
vandezichtrelatienaarhetachterland;
Hetaanbrengenvaneengroenegeledingdoorhetaanplanten
vanhoutwallen;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis;
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
worden gemaakt van de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’, of de
regeling‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’.

HetlintBosscheweg/DonksestraatvormtdedorpsrandvanDenDun-
gen. Ondanks de kernrandfunctie herbergt deze bebouwingscon-
centratie nog een groot aantal agrarische bedrijven. Deze agrari-
schebedrijvenkunnenbinnendebestaandemogelijkhedenblijven
bestaan.

Wanneereenagrarischbedrijftochonverhooptzijnbedrijfsvoering
beëindigdkanzichophetperceeleennieuweeconomischedrager
vestigendiequavormenschaalpastbijditagrarischekarakter.Inde
loopvandetijdkantransformatieplaatsvindennaareenrepresen-
tatiefwoonlintmetkleinschaligebedrijvigheid.Bijdezetransforma-
tiebehoorthetherstelvandezichtrelatiemethetachterland.De
historischekleinschaligheidvanhetlandschapkanwordenhersteld
doorhetaanleggenvannieuweerf-,enkavelbeplantingenenhout-
wallen.

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
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28

Bossche-

weg/ Don-

kestraat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 1

Doelstel-

lingen

• Inzetten op behoud agrarische karakter

• Behoud openheid en rationele verkaveling

• Consequent doorzetten eikenbeplanting t.b.v. laanstructuur

• Beleefbaar maken van de stroom van de voormalige beek

• Het in acht nemen van een achtergevelrooilijn

• Representatief vormgeven achter- en zijkanten van de kavels

• Voorkomen beplante oprijlaan van dieper in het landschap gelegen kavels

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
31

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
32

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

31
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
32
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

28

Bossche-

weg/ Don-

kestraat

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 1

Doelstel-

lingen

• Inzetten op behoud agrarische karakter

• Behoud openheid en rationele verkaveling

• Consequent doorzetten eikenbeplanting t.b.v. laanstructuur

• Beleefbaar maken van de stroom van de voormalige beek

• Het in acht nemen van een achtergevelrooilijn

• Representatief vormgeven achter- en zijkanten van de kavels

• Voorkomen beplante oprijlaan van dieper in het landschap gelegen kavels

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
31

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
32

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

31
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
32
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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FIguur VIsIe a oostzIjde ber-
lIcum / mIddelrode

4.4.16 oostzIjde berlIcum / mIddelrode
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29

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan Landschapsbeheer, stedelijke groene drager
33

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 1

- Niet agrarische bedrijven: 2

woonvisie Gedeeltelijk dorps, gedeeltelijk buitengebied

- Beperkte woningbouwlocaties (dorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

33
De gebieden aangeduid als stedelijk groene drager zijn van grote betekenis voor de ruimtelijke relatie en de

samenhang tussen stad en land. Inpassing van stedelijke functies als wonen en werken is hier mogelijk als het

groene karakter van de zone gewaarborgd blijft.

29

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan Landschapsbeheer, stedelijke groene drager
33

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 1

- Niet agrarische bedrijven: 2

woonvisie Gedeeltelijk dorps, gedeeltelijk buitengebied

- Beperkte woningbouwlocaties (dorps)

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

33
De gebieden aangeduid als stedelijk groene drager zijn van grote betekenis voor de ruimtelijke relatie en de

samenhang tussen stad en land. Inpassing van stedelijke functies als wonen en werken is hier mogelijk als het

groene karakter van de zone gewaarborgd blijft.

4.4.16 oostzijde berlicum / middelrode

Huidige situatie
DekernrandzoneBerlicum/Middelrodeligtopeengevarieerde,ge-
accidenteerdeondergrond.Doorhetgebied loopthetdal vande
WambergseLoop,deloopzelfisgekanaliseerd.Hetzuidoostelijke
deelligtdeelsopverhogingeninhetlandschap,endewatergangen
enwegenstructuurhebbeneengrilligverloop.

De kernrandzone vormt geen ruimtelijke eenheid, onder andere
doordatdebebouwingnietdooréénwegwordtontsloten.Hetge-
biedisrelatiefopen,metnameinhetvoormaligebeekdal.Hetdeel
rondLaarenOudePloegdatopeendekzandrugligtisbeslotener
vanaard.Laanbeplantingissporadischaanwezig,pasinhetverleng-
devandegroenstraatzijnacacia’seneikenlangsdeweggeplant.Er
zijnveelverschillendefunctiestevinden,waaronderkwekerijen.

Eenopvallendelement ishethertenkampaandeOudePloeg,en
het JezusbeeldopdekarakteristiekekruisingOudePloeg,Groen-
straatenLaar.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten:
Groeneenlandelijkeuitstraling;
RelatieveopenheidinhetdalvandeWambergseBeek;
Grilligeverkavelingsstructuur;
BeslotenheidrondLaar/OudePloeg(opdedekzandrug);
Zichtrelatiekernrandenbuitengebied;
Natuurlijke begrenzing van de kernrand door de Wambergse
Beek;
Landschappelijkekamertjesstructuur;
Laanbeplantingen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur;
Onderbroken zichtrelatie met het landschap door aaneenge-
slotenmassa’sbebouwingenbeplantingtussenLaarenGroen-
straat.
Mogelijkhedenomderuimtelijkekwaliteitteversterken;
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
HerstellenzichtrelatieLaar/Achterwegdoormiddelvankapvan
aaneengeslotenopgaandgroen;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis.

Opvrijkomendeagrarischekavelskanteallentijdegebruiktworden
gemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’.

DedorpsrandvanBerlicumheefteennatuurlijkeen fraaieafron-
dinggevondeninde loopvandeWambergseBeek.Versteningin
oostelijkerichting,verderhetlandelijkegebiedin,isnietwenselijk
endientvoorkomenteworden.IndeomarmingBeekstraat,Ploeg,
OudePloegenGroenstraatisnogwelstedelijkeuitbreidingmoge-
lijk,dezeisinmiddelsgerealiseerd.

Inhetzuidoostelijkedeelvandekernrandzone(rondomhetsport-
complex)vormtextrabebouwingeenverstoringvanderelatietus-
senhetbeekdalvandeAa,endeHeeswijksebossen.
Devestigingvannieuweeconomischedragers langsLaar isalleen

•

•

•
•

•
•

•

•

mogelijkwanneerhetgroenekarakternietondermijndwordtvan
hetgebiednietondermijnen.Alscompensatiehiervoormoetgeïn-
vesteerdwordeninkavelenerfbeplanting.

Kernrandzoneszijnbebouwingsconcentratiesdievangrotebeteke-
niszijnvoorderuimtelijkerelatieendesamenhangtussenstedelijk
enlandelijkgebied.Inpassingvanstedelijkefunctiesalswonenen
werkenishiermogelijkalshetgroenekaraktervandezonegewaar-
borgdblijft.Geziendeligginghoevennieuweeconomischedragers,
diepassenbinnenhetverbredingsbeleid,nietbijvoorbaatgewei-
gerdteworden.
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30

Kernrand-

zone A

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten tot maximaal

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max 400 m²

Max 400 m²

Max 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max 800 m²

Max 800 m²

Max 800 m²

Max 800 m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 7

Doelstel-

lingen

• Voorkomen van verstening in oostelijke richting verder het landelijke gebied in

• Met uitzondering van het zuidoostelijke deel van de kernrandzone is vestiging van

burgerwoningen en nieuwe economische dragers binnen de aangewezen kernrand-

zone mogelijk

• Ontstenen van het zuidoostelijk gedeelte van de kernrandzone

• Behoud van het groene karakter van Laar

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
34

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
35

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

34
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
35
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

30

Kernrand-

zone A

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten tot maximaal

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Dienstverlening

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• Wonen

Max 400 m²

Max 400 m²

Max 400 m²

Max 400 m²

Max. 400 m² of

Max 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 250 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max 800 m²

Max 800 m²

Max 800 m²

Max 800 m²

-

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 7

Doelstel-

lingen

• Voorkomen van verstening in oostelijke richting verder het landelijke gebied in

• Met uitzondering van het zuidoostelijke deel van de kernrandzone is vestiging van

burgerwoningen en nieuwe economische dragers binnen de aangewezen kernrand-

zone mogelijk

• Ontstenen van het zuidoostelijk gedeelte van de kernrandzone

• Behoud van het groene karakter van Laar

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
34

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
35

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

34
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
35
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

Landschapsbeheer, transformatie afweegbaar

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 3

- Niet agrarische bedrijven: 0

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- versterking beekdalstructuurb

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- accentueren waterloop

- integratie landbouw in natuurbehoud en -ontwikkeling

4.4.17 zuid-oostzijde sint-michielsgestel

Huidige situatie
Dekernrandzoneaandezuid-oostzijdevanSint-Michielsgestelligt
opeengeaccidenteerdezanderigeondergrond.Hetvormtdeover-
gangvandebebouwdekomvanSint-MichielsgestelnaarhetDom-
meldal,enhetkleinschaligehistorischelandschapdeGeeldersinhet
zuidoosten. De kernrandzone wordt doorsneden door de Schijn-
delseweg.Debebouwingligtopenkeleplaatsenopenigeafstand
vandeweg,diebegeleidtwordtdoordrierijenEiken.Inhetgebied
liggennogtweeagrarischebedrijven.
AandezuidzijdevandeSchijndelseweg is inde loopder tijdeen
grotevariatieaanfunctiesontstaan,dieeenbepaaldeverromme-
ling met zich meebrengt. Er is een manege, een zaak in antieke
meubelen,eenautobedrijfeneenverhuurvanfeestartikelen.

TenzuidwestenvandekernrandzoneligthetDommeldaldateen
hogehistorischeenecologischewaardevertegenwoordigt.

Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten;
Landelijkeengroeneuitstraling;
ZichtrelatiemetDommeldalenhetkleinschaliglandschap;
Laanbeplanting,inhetbijzonderdehistorischeeikenlangsde-
Gemonseweg;
Grilligeverkavelingsstructuur;
Erf-enkavelbeplantingen.

•
•
•
•

•
•
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Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur.

Mogelijkhedenomderuimtelijkekwaliteitteversterken:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
Herstellen zichtrelatie Schijndelseweg met het Dommeldal en
hetkleinschaliglandschapdoormiddelvansloopvangrotebe-
drijfsopstallen;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis;
Hetomzomenvanopstallenmetgroen(inheemseenkarakte-
ristiekesoorten);
Op vrijkomende agrarische kavels kan te allen tijde gebruikt
wordengemaaktvanderegeling‘Ruimte-voor-Ruimte’;
NatuurontwikkelinginhetDommeldal;
HetaanleggenvanextensievewandelroutesdoorhetDommel-
dal.

DehuidigeovergangvandebebouwdekomvanSint-Michielsgestel
naarhet landelijkegebied isonoverzichtelijkendiffuus.Wanneer
hetagrarischebedrijfaandenoordzijdevandeSchijndelsewegin
detoekomsthaarbedrijfsactiviteitenzoubeëindigeniseenstede-
lijkeuitbreidingvanSint-Michielsgestel indiehoeklogische invul-
ling.ZowordtdebebouwdekomvanSint-Michielsgesteldefinitief
afgerond.Dewoningenmoetendanweleenovergangvormenvan
dorpnaarbuitengebied;grotewoningenopgrote,groenekavels.

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

NieuwebebouwingaandezuidkantvandeSchijndelsewegisniet
wenselijkomdatdithetzichtophetbuitengebiedverstoort.Omde-
zelfderedengenietdesloopvanvrijgekomenagrarischeopstallen
devoorkeur.Ookdebedrijfsgebouwenverderoppassennietinhet
Dommeldalendragennietbijaaneenheldereruimtelijkestructuur,
dezemoetenomzoomtwordenmetgroen,enbijvertrekworden
afgebroken.

Nieuweeconomischedragersbinnenbestaandebebouwingismo-
gelijk.Dezenieuweeconomischedragersdienenweleenkleinscha-
ligeuitstralingengeenverkeersaantrekkendewerking tehebben
enaantesluitenbijdekern.
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32

Kernrand-

zone B

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Noordzijde Schijndelse weg toekomstige stedelijke uitbreiding van de kern Sint-

Michielsgestel

• De stedelijkke uitbreiding moet bijdragen aan de overgang van het stedelijk naar het

landelijk gebied

• Geen nieuwe bebouwing aan de zuidzijde van de Schijndelse weg

• Ontstening zuidzijde van kernrandzone

• Sloop geniet de voorkeur boven gedeeltelijk hergebruik

• Aanleg van wandelroutes in de richting van het  Dommeldal

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
36

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
37

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

36
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
37
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

32

Kernrand-

zone B

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

-

-

-

-

-

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 0

Doelstel-

lingen

• Noordzijde Schijndelse weg toekomstige stedelijke uitbreiding van de kern Sint-

Michielsgestel

• De stedelijkke uitbreiding moet bijdragen aan de overgang van het stedelijk naar het

landelijk gebied

• Geen nieuwe bebouwing aan de zuidzijde van de Schijndelse weg

• Ontstening zuidzijde van kernrandzone

• Sloop geniet de voorkeur boven gedeeltelijk hergebruik

• Aanleg van wandelroutes in de richting van het  Dommeldal

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
36

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan de achterzijde van het

(woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
37

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

36
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
37
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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FIguur VIsIe d noordzIjde 
gemonde

4.4.18 noordzIjde gemonde
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33

Beleid Aanduiding

Interimstructuurvisie AHS-landbouw overig

Reconstructieplan Extensivering Overig

Uitwerkingsplan

Boxtel – Haaren –

Sint-Michielsgestel

landschapsbeheer

Bestemmingsplan Gebiedsbestemming: Agrarisch gebied

- Agrarische bedrijven: 1

- Niet agrarische bedrijven: 2

woonvisie Buitengebied

- mantelzorg mogelijk onder voorwaarden

- splitsing van woningen mogelijk onder voorwaarden

- Ruimte-voor-Ruimte mogelijk onder voorwaarden

Structuurvisie 1999 -

2005

- behoud en versterking besloten cultuurlandschap

- integratie landbouw in natuurbehoud en –ontwikke-

ling

- verandering/herstructurering landbouw

4.4.18 noordzijde gemonde

Huidige situatie
DezekernrandzoneligtaandenoordkantvanGemondeaandeLa-
riestraat,opdezelfdedekzandrugalsdekernzelf.Aandenoord-
en westkant wordt het gebied begrensd door het karakteristieke
landschapvandeDommeloevers,inhetwestendoorhetdalvande
BeekscheLoop.

Dekernrandzoneisindeloopvandetijdontstaanopdeoudeak-
kerbouwgrondenvanGemonde.HetzichtvanuitdeLariestraatrich-
tinghetnoordenwordtgrotendeelsontnomendoordebebouwing.
Alleenbijdekwekerijwordtdetoeschouwereenkorteblikdieper
hetlandschapingegund.Welzijnopdeachtergrondaltijddeboom-
toppenvandeverderopgelegenpopulierenstegentezien.

Deverkavelingisgrilligengeaccentueerddooreengevarieerdeka-
velbeplanting.Metnamedeaanwezigheidvanexotenencultivars
bepaalddeuitstralingvandestraatzoalsdehogeconfirenhaagmet
daarvooreenrandjezuilbeuken.Eenanderopvallendelementzijn
deverschillendeerfafscheidingenaandestraat,variërendvangiet-
ijzerenhekken,houtenhekken,heras-hekwerken,hagen,bomenen
prikkeldraad.Ookaandebermenistezientotwaardeeigendoms-
grensloopt.Opsommigeplaatsenligtgrasenopandereplaatsen
grintofbestrating.

IndekernrandzonevanGemondeisgeensprakevangrootschalige,
land-oftuinbouw.Eriseentuinbouwbedrijfmeeteenkassencom-
plex en een groot houtbedrijf met een aantal grote loodsen. Op
dekruisingLariestraat-Gemondsewegligteennatuurlijkogendge-
biedjedatgrenstaandeBeekscheLoop.
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Visie
Tebehoudenruimtelijkekwaliteiten;
DommeloeversenbeekdalvandeBeekscheLoop;
Grilligeverkaveling;
Kavelbeplanting;
DoorzichtnaarbuitengebiedvanafdeLariestraat.

Verstoringeninderuimtelijkekwaliteit:
Grootschaligebedrijvenmetaaneengeslotenofgeclusterdebe-
bouwingsmassa’s;
Bebouwingsmassa’s die diep het landschap insteken en het
doorzichtbeperken;
Onderbrekingenindelaanstructuur,toepassingvana-specifie-
kesoortenenvormen.

Mogelijkhedenvoordeversterkingvanderuimtelijkekwaliteit:
Ontsteningvanagrarischebedrijven/verkleinenvandekorrel-
groottevanbedrijfskavels;
HerstellenzichtrelatieLariestraatmethetDommeldalenhetdal
vandeBeekscheLoopdoormiddelvansloopvangrotebedrijfs-
opstallenenhetkappenvanaaneengeslotenendichtehagen;
Hetversterkenvandelaanstructuurwaardezeonderbrokenis,
ofisvervangendoora-specifiekesoorten,aanplantvanEikof
Linde;
Hetomzomenvanopstallenmetgroen(inheemseenkarakte-
ristiekesoorten);
HetaanleggenvanextensievewandelroutesdoorhetDommel-
dalofhetdalvandeWambergseLoop.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dekernrandzonevormtbijuitstekhetgebiedwaarzowelhetdorp
alshetbuitengebiedervarenkanworden.Doordegrotehoeveel-
heidbebouwing,ende schijnbaarwillekeurige verspreidingdaar-
van,isderelatiedorp-buitengebiedaandenoordzijdevanGemon-
devrijwelverlorengegaan.Bijhetvertrekvan functies,kandoor
ontsteninghetzichtophetachterlandhersteldworden.

Terverduidelijkingvanderuimtelijkestructuurmoetlaanbeplanting,
met karakteristieke bomen zoals Eik en Linde, aan de Lariestraat
consequent worden voortgezet. De bestaande coniferenhaag ver-
stoortderelatiedorp-buitengebied.

Kernrandzoneszijnbebouwingsconcentratiesdievangrotebeteke-
niszijnvoorderuimtelijkerelatieendesamenhangtussenstaden
land.Inpassingvanstedelijkefunctiesalswonenenwerkenishier
mogelijkalshetgroenekaraktervandezonegewaarborgdblijft.
Gezien de ruimtelijke structuur dienen nieuwe functies met een
grote impactopdeomgevingvoorkomenteworden.Functieszo-
alsdehouthandelpassenquafunctie,maarnietquaschaalindeze
kernrandzone.Bijvertrekvanhetbedrijfdienendebedrijfspanden
buitendeachtergevelrooilijn liggenafgebroken teworden.Nieu-
wekleinschaligefuncties,zoalskleinekantorenofbedrijvigheid,in
bestaandeopstallenzijnwelmogelijk. Ter versterkingkannatuur
ontwikkeldwordeninhetdalvandeBeekscheLoopofkaneenlaar-
zenpadaangelegdworden.
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34

Kernrand-

zone C

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 2

Doelstel-

lingen

• Voorkomen van verstening in oostelijke richting verder het landelijke gebied in

• Muv zo-deel vd kernrandzone is vestiging nieuwe economische dragers mogelijk

• Ontstenen van het zuidoostelijk gedeelte van de kernrandzone

• Behoud van het groene karakter van Laar

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
38

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan achterzijde (woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
39

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

38
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
39
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan

34

Kernrand-

zone C

Zonder extra

investering is

mogelijk:

Met extra

investering is

mogelijk:

Mogelijke

functies

• Ambachtelijke bedrijven categorie 1 en 2

• Opslagactiviteiten

• Agrarisch gerelateerde bedrijven

• Agrarische hulp- en nevenbedrijven

• Kleinschalige inpandige recreatieve activiteiten;

zowel dag- als verblijfsrecreatie

• Maatschappelijke voorzieningen

• Cumulatie van functies (m.u.v. opslag)

• Beroep aan huis.

• wonen

Max. 400 m²

Max. 1.000 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m²

Max. 400 m² of

Max. 5 kamers

voor 10 perso-

nen (B&B)

Max. 400 m²

Max. 400 m²

ja

maatwerk

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

Max. 800 m²

-

-

Max. 800 m²

-

maatwerk

Wonen • Aantal zoeklocaties: 2

Doelstel-

lingen

• Voorkomen van verstening in oostelijke richting verder het landelijke gebied in

• Muv zo-deel vd kernrandzone is vestiging nieuwe economische dragers mogelijk

• Ontstenen van het zuidoostelijk gedeelte van de kernrandzone

• Behoud van het groene karakter van Laar

Rand-

voorwaar-

den

• Algemene voorwaarden
38

• Activiteiten mogen geen uitstraling hebben en dienen inpandig plaats te vinden

• Activiteiten in bijgebouwen dienen plaats te vinden aan achterzijde (woon)pand

• Samenhang van kleuren en materialen in het straatbeeld
39

• Beeldkwaliteit van panden en erven

• Groen op eigen erf, inpassing van activiteiten

Inzet van

strategieën

• Regeling Ruimte-voor-Ruimte

38
 Algemene voorwaarden zijn geen overlast of hinder, geen (extra) verkeersaantrekkende werking, geen

buitenopslag, parkeren op eigen terrein.
39
 Toepassen sterk contrasterende en fluorescerende kleuren niet toestaan
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leeswijzer kaarten 

In de bebouwingsconcentraties zijn ruimere mogelijkheden voor agrarisch nevenactiviteiten in vergelijking met de rest van het 
buitengebied, mits deze samengaan met een verbetering van het landschap. Per bebouwingsconcentratie is een beschrijving 
van het de huidige situatie en het beleid gegeven, en is een toekomstvisie, inclusief visiekaart gemaakt. 
De visiekaarten geven een mogelijke ontwikkelingsrichting aan, een fictief beeld van het landschap in de toekomst. Het zijn 
suggesties van hoe het landschap eruit zou kunnen gaan zien, en welke tegenprestaties er verwacht kunnen worden voor het 
hergebruiken van VAB,s en het bouwen van nieuwe burgerwoningen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het herstellen 
van verloren gegane beplanting langs erven en wegen, of het bijdragen in een groenfonds.

Het gebied waar naar gekeken is voor het opstellen van een de visie voor een bebouwingsconcentratie is in kleur weergege-
ven, de omgeving is grijs gekleurd. 

Een aantal aspecten op de kaart vertegenwoordigen bestaande landschappelijke waarden die bepalend zijn voor de struc-
tuur van het landschap nu, de laanbeplantingen, kavelbeplantingen, houtwallen, watergangen en de beekdalen. Lichtgroene 
elementen zijn nieuw toe te voegen beplantingen, bijvoorbeeld ter plaatse van een onderbreking in een laan. Dissonante 
functies zijn met een rode lijn omgeven, waar groene onderbroken lijnen om percelen heen liggen is een kwaliteitsverbetering 
wenselijk.
De witte pijlen zijn zichtlijnen die vrijgehouden moeten worden om het landschap open en beleefbaar te houden, zijn die 
lijnen vanuit een kader getrokken is er sprake van een afgebakend venster waarin geen massa's meer mogen worden toege-
voegd. De witte stippels zijn achtergevelrooilijnen, hier steken erven en bebouwingsmassa’s diep het landschap in en verdient 
sloop tot de rooilijn de voorkeur. 

leGenDa 

open gebied

zichtrelatie

landschapsvenster

houtwal

laanbeplanting bestaand

laanbeplanting aan te vullen

zoeklocatie BIOwoning

zoeklocatie BIOwoning

(concreet initiatief)

molen

achtergevelrooilijn

geen groeimogelijkheden

transformatie woningen

transformatie bedrijventerrein

kwaliteitsverbetering

dissonante functie

laarzenpad

natuurontwikkeling

laaggelegen gebied / beekdal
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5. uItVoerIng en HandHaVIng

5.1 aanleiding

Metdezeuitvoeringsparagraafheeftdegemeentedekansenneemt
zijhaarverantwoordingomdeindestructuurvisievastgelegdeuit-
gangspuntenteoperationaliseren.Indeparagraafwordtuiteenge-
zetmetwelkeinstrumentendegemeenteditwilrealiserenenhoe
dezeinstrumentenwordeningezet.

DeWetruimtelijkeordeninggeefteenjuridischkadervoorkosten-
verhaal.DegemeenteSint-Michielsgestelheeftervoorgekozenom
indestructuurvisiebuitengebiedSint-Michielsgestelderichtingaan
tegevenvoorkwaliteitsverbeteringvanhetbuitengebied.

Omuitvoeringtegevenaandevisieuitdevoorgaandehoofdstuk-
ken,kandegemeentegebruikmakenvan3typenregievoering:

Procesregie;
Juridischeregie;
Financiëleregie

Metnamewordtuiteengezetwelkejuridischeenfinanciëleinstru-
mentenkunnenwordeningezetomdeuitvoeringmogelijktema-
ken. Om kostenverhaal te kunnen toepassen dienen, conform de
wet,dekaderstewordenvastgelegdineenstructuurvisie.

•
•
•

5.2 leeswijzer

Hoofdstuk6schetst-alsachtergrondinformatieenvoordebegrips-
vorming-depositioneringvankostenverhaalinhettotalespectrum
vanhetgemeentelijk instrumentariumbijgebieds-en locatieont-
wikkeling.Hierwordtonderanderederelatietussenhetgemeen-
telijke strategische grondbeleid en kostenverhaal geduid. Daarna
wordtuwegwijsgemaaktindebelangrijkstejuridischeaspectendie
spelenbijkostenverhaal.
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6. posItIonerIng Van kostenVerHaal

6.1 regie op ruimtelijke ontwikkelingen

Inditbeleidskaderwordtvooral ingegaanopdefinanciëleaspec-
tenvanderealisatievanhetruimtelijkbeleiduitdestructuurvisie
buitengebiedSint-Michielsgestel,enmeer inhetbijzonderophet
kostenverhaal.Maarderealisatieheeftnatuurlijknietalleenbetrek-
kingopdefinanciëlekant vandeplannen.Deaard vande inzet
vandezeregie-instrumentenisafhankelijkvandefasewaarineen
ontwikkelingzichbevindtendematewaarindegemeentedaaraan
opdatmomentsturingwilenkangeven.

procesregie
Procesinstrumenten zeggen iets over de inspanningen die de ge-
meentevoornemensistedoenomhaarbeleidoperationeeltema-
ken.Hetgaatomdeactiviteitengerichtopeengoedeafstemming
vanbeleidsontwikkelingenennadereuitwerkingvanbeleid.Maar
ookoverdewijzewaaropdegemeentebijdeverderebeleidsuit-
werkingwilomgaanmetanderepartijen,zoalsoverlegencommu-
nicatietrajecten,proces-enprocedureafspraken.

juridische regie
Hetinzettenvanjuridischeinstrumentensteltdegemeenteinstaat
publiekrechtelijkenprivaatrechtelijk sturingtegevenaanruimte-
lijkeontwikkelingen.Dezeinstrumentenvertalenhetbeleidincon-
creterechtenenplichten.
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Publiekrechtelijke instrumenten zijn primair het bestemmingsplan
enhetprojectbesluitenhetdaarmeesamenhangendeexploitatie-
plan, maar bijvoorbeeld ook het project afwijkingsbesluit en het
toepassenvandeWetVoorkeursrechtGemeenten.

Privaatrechtelijke instrumentenzijndeovereenkomsten tussende
gemeenteenderden,waarbijwederzijdsrechtenenplichtenwor-
denvastgelegd,zoalseensamenwerkings-,realisatie-eneenexploi-
tatieovereenkomst.

Financiële regie
Debasisvoorhetfinanciëlebeleidwordtgelegdindezeuitvoerings-
paragraaf.Omhetbeleidtekunnenuitvoerenzaldegemeentever-
schillendefinanciëleinstrumenteninzetten.Detweehoofdpunten
hierbijzijn:

Strategischgrondbeleid;
Kostenverhaal.

6.2 relatie grondbeleid en kostenverhaal

Doorhetwettelijkverankerdzelfrealisatiebeginsel,vormtgrondpo-
sitieeenbelangrijkonderdeelvoorderealisatievanhetruimtelijk
beleid.Hetbestemmingsplankanweldemogelijkhedencreëren(via
bouw-engebruiksrechten)omruimtelijkeontwikkelingenmogelijk
temaken,degemeenteheeftechtergeenmiddelenomderealisa-
tievandezerechtenverplichtopteleggen.Alleenalservoldoende
aanleidingisdatdehuidigeeigenaarnietinstaatzalzijn,ofwei-
gertdegewenstebestemmingterealiseren,dankandegemeente
viaonteigeningdegrondengedwongenverwerven.Hiervoordient

•
•

erwelvoldoendemaatschappelijkenutennoodzaaktezijndatde
beoogdebestemminggerealiseerdwordt.Tevensdientersprakete
zijnurgentie.

Degemeentekanervoorkiezenomactiefgrondpositiesteverwer-
ven(actiefgrondbeleid),ofeenmeerpassievehoudingtenaanzien
vanhetaangaanvangrondpositiesintenemen(faciliterendgrond-
beleid).

actief grondbeleid
Bijactiefgrondbeleidkiestdegemeenteervoorderealisatievaneen
bestemmingsplanzelfbedrijfsmatigteexploiteren.Zedoetditdoor
de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond bouw- en
woonrijptemaken,depubliekevoorzieningenenopenbareruimte
aanteleggenendeplanvormingopzichtenemen.Doorhetuitge-
venvangrondenkunnendegemaaktekostenwordenbetaald.

Bij actief grondbeleid speelt kostenverhaal op derden in beginsel
niet.Enzijndeverderopgeformuleerdebeleidskadersvoorkosten-
verhaaldusooknietvantoepassing.Immers,degemeentekandan
zelfallekostendiesamenhangenmetdevoorgenomenruimtelijke
ontwikkeling, rechtstreeksopnemen inde toekomstigegrondprijs
vandevoorgestaneruimtelijkeontwikkeling.Natuurlijkgaatdital-
leenop,inzoverredevoorgenomenruimtelijkeontwikkelingdeze
lastenookdaadwerkelijkkandragen.

Faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid beperkt de rol van de gemeente zich
tothetuitvoerenvanhaarpubliekrechtelijketakenenhetverhalen
vanallenoodzakelijkekostenopdebetreffendeexploitant.DeWro
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verplichtgemeenteninditgevaltothetverhalenvankostenopde
initiatiefnemer/grondeigenaar.Kostenverhaalspeeltdusmetname
bijfaciliterendgrondbeleid.

6.3 belangrijke aspecten bij kostenverhaal

DeWetruimtelijkeordeningsteltdatdegemeentebijhetvaststel-
lenvaneenbestemmingsplanwaarinnieuwebouwmogelijkheden
wordenvastgelegdallekostendiezijmaaktinhetkadervangrond-
exploitatiesverplichtdientteverhalenopdepartijendiedoorhet
bestemmingsplanbouwrechtenkrijgen.

Hiernawordtkortingegaanopenkeleaspectenvanhetkostenver-
haal:

Welkesoortenvankostenverhaalkunnenverhaaldworden;
Viawelkewegenkunnenkostenverhaaldworden;
Kostenverhaalenprojecten.

definiëring van kosten
OpbasisvandeWroenhetBrokunnenvier typekostenworden
onderscheiden.

Gebiedseigenkosten:Ditzijndekostendienodigzijnomhetex-
ploitatiegebiedbouwrijptemaken,inclusiefinrichtingenplan-en
procedurekosten.Allekostendiedirecttemakenhebbenmethet
totontwikkelingbrengenvanhetgebied (zowelbinnenplans, als
buitenplans),dienenopdeinitiatiefnemertewordenverhaald.Ge-
biedseigenkostenkunnenvaakpaswordenbepaaldalsdeontwik-
kelconditiesvoordeontwikkelingzijnuitgewerkt.HetBrobevatin

•
•
•

artikelen 6.2.3 t/m 6.2.6 een limitatieve lijst van werkzaamheden,
activiteitenenmaatregelendiealsgebiedseigenkostenbeschouwd
dienenteworden;

Bovenwijksevoorzieningen:Ditzijndekosteninverbandmetwer-
kenwaarvanhetexploitatiegebiedofeengedeeltedaarvanprofijt
heeft,maardieovermeerdereexploitatiegebiedendienentewor-
denverdeeldomdatookanderegebiedendaarprofijtvanhebben.
Erisdussprakevaneenbovenwijkskaraktervandeaanteleggen
werken.Dezekostendienennaarratovanhetprofijtnaardeexploi-
tatiegebiedentoegerekendteworden;

Bovenplanseverevening:Hiergaathetomhetverevenenvaneen
negatief(grond)exploitatieresultaatvaneenplanmeteenbijdrage
uiteenplanmeteenpositief (grond)exploitatieresultaat.Omeen
fondsbijdrageinhetkadervanBovenplanseVereveningtekunnen
vragen,dienteenstructuurvisieaanwijzingentegevenoverdebe-
stedingendietenlastevandatfondskunnenkomen.Tevensdient
erspraketezijnvaneenruimtelijkeenfunctionelekoppelingtussen
deteverevenenprojecten.Hierbijprofiteerteenruimtelijkproject
alsgevolgvandezekoppelingvaneenanderruimtelijkprojectdat
nadeelondervindtdoordezekoppeling.Ominaanmerkingteko-
menvooreenvereveningsbijdragedientspraketezijnvaneenver-
liesgevend grondexploitatieresultaat. De te verevenen kosten zijn
gemaximaliseerdtothetdaadwerkelijkevoordeel/nadeelopbasis
vandecriteriaprofijt,toerekenbaarheidenproportionaliteit.Ook
zijndebovenplansevereveningskostengemaximaliseerdtothetne-
gatieveplansaldovanhetnadeelondervindendeproject.
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Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen: Dit heeft betrekking op een
financiëlebijdrageaanruimtelijkeontwikkelingenindegemeente
dieeenkwalitatievemeerwaardehebben.Eengemeentelijkestruc-
tuurvisiedientdaarbijaanwijzingentegevenomtrentdebesteding
vandegevraagdebijdrages.

Tenaanzienvandeberekeningswijzevanbovenwijksevoorzienin-
genenbovenplansevereveningzijndrietoetsingscriteriageformu-
leerd,dezogenaamdePTP-criteria:

Profijt:delocatiemoetnutondervindenvandetreffenwerken,
maatregelenofvoorzieningen;
Toerekenbaarheid: er bestaat een causaal verband tussen de
ontwikkeling en de kosten. De kosten zouden niet gemaakt
wordenzonderhetplan,ofdekostenwordenmedegemaakt
tenbehoevevanhetplan;
Proportionaliteit:dekostenwordennaarratoverdeeldoverde
ontwikkelingen.

Verhaalsmogelijkheden
Kostenverhaalkanlangstweewegenplaatsvinden,namelijkviahet
privaatrechtelijkeenviahetpubliekrechtelijkespoor.Inhaarbeleid
streeft de gemeente ernaar om, voorafgaand aan de vaststelling
vaneenbestemmingsplan,metallepartijendiedaarinbouwrechten
verwerven,eenovereenkomstinzakedegrondexploitatietesluiten
waarinhetkostenverhaalisopgenomen.Ditiseenzogenaamdean-
terieureovereenkomst.Ookwordt indeMemorievanToelichting
nadrukkelijk de voorkeur voor dit privaatrechtelijke spoor uitge-
sproken.

•

•

•

Pasindienhetnietmogelijkblijktommetallepartijenbinneneen
exploitatiegebiedtoteenanterieureovereenkomsttekomen,moet
de gemeente (verplicht) bij vaststelling van het bestemmingsplan
ookeenexploitatieplanvaststellen.Vanafditpuntwordthetpu-
bliekrechtelijk spoor gevolgd. Overeenkomsten die hieruit nadien
voortvloeien noemt men posterieure overeenkomsten. In het ex-
ploitatieplan en deze posterieure overeenkomsten kunnen alleen
deverplichtteverhalenkostenopgenomenworden.

De wetgever heeft bepaald dat een bijdrage aan ruimtelijke ont-
wikkelingennietineenexploitatieplanofeenposterieureovereen-
komstkanwordenopgenomen.Bijdragenruimtelijkeontwikkelin-
genkunnenslechtsineenanterieureovereenkomstwordenopge-
nomen.

keuze kostenverhaal structuurvisie buitengebied sint-michielsgestel
OmdeindestructuurvisieBuitengebiedgeschetsteontwikkelingen
tekunnen realiseren zalgebruikwordengemaakt vankostenver-
haalmiddelsgebiedseigenkostenendebijdragevoor ruimtelijke
ontwikkelingen. De gemeente geeft de voorkeur aan het sluiten
van anterieure exploitatieovereenkomst maar behoudt altijd haar
bevoegdheidomeenexploitatieplanvasttestellen.

definiëring van projecten
Bijdeprojecten iseenonderscheidgemaakt in“Ontwikkelprojec-
ten”en“Investeringsprojecten”.Ontwikkelprojectenzijnprojecten
waarbijsprakeisvanopbrengstentengevolgevan(fictieve)uitgifte
vangrondenwaaropeenbouwplankanwordengerealiseerden /
ofopbrengstentengevolgevanfunctiewijzigingoffunctietoevoe-
ging.
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Investeringsprojectenzijnprojectenwaarbijgeensprakeisvander-
gelijke(fictieve)uitgiftevangrondenen/offunctiemutatie.Ditzijn
projecten,dietemakenhebbenmetdeaanlegvanvoorzieningen,
die geld kosten en geen opbrengsten genereren. Onderstaand is
aangegevenwelkeontwikkel-eninvesteringsprojecteningrotelij-
nenaandeordezijn.

Deinvesteringsprojectenwordenonderscheidenin:
Bovenwijksevoorzieningen;
Diverseinvesteringsprojecteninhetbuitengebied;
Natuurprojecten;
Groen-enlandschapsstructureninbebouwingsconcentraties;
Recreatieveinpassingen.

Ontwikkelprojecten
Ontwikkelingsprojecten bestaan uit projecten waarin nieuwe wo-
ningenofanderegebouwenmogelijkwordengemaakt,hetreali-
serenvaneenfunctie-/bestemmingsveranderingenuitbreidingvan
de bebouwingsmogelijkheden. Bij ontwikkelingsprojecten nemen
de(potentiële)bouwmogelijkhedentoe.

•
•
•
•
•
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 7. regIe structuurVIsIe buItengebIed sInt- 
mIcHIelsgestel

7.1 juridische regie

Uitgangspuntbijallenieuweontwikkelingeninhetbuitengebiedis
hetnieuwebestemmingsplanvandegemeenteSint-Michielsgestel
dat tegelijkertijdmetdezestructuurvisiedoorderaadvandege-
meenteSint-Michielsgestelwordtvastgesteld.Metdestructuurvisie
Sint-Michielsgestel geeft de gemeente Sint-Michielsgestel aan het
landschapinhetbuitengebiedtewillenbehoudenenteversterken.
Devisie iseropgerichthet landschapteversterkenmiddelsnieu-
wegroen-enlandschapsstructuren,hetverplaatsenensanerenvan
(landbouw)bedrijven,hettegengaanvanversteningenverromme-
lingendeinpassingvanrecreatievemogelijkheden.

Omditterealiserenzijnindestructuurvisieprojectenbenoemdenis
onderscheidgemaaktinzogenaamdeinvesteringsprojectenenont-
wikkelprojecten.

Investeringsprojecten
Deinvesteringsprojectenzijnindestructuurvisieconcreetbenoemd
endaarvooriseen(globale)planningvoordeuitvoeringaangege-
ven.Hetinitiatiefvoordeuitvoeringvaneeninvesteringsprojectligt
metnamebijdeoverheid(gemeente,veelalinsamenwerkingmet
deprovincie).Voordetotstandkomingvaneeninvesteringsproject
zalinprincipeeenactiefgrondbeleidwordengevoerd.Dezeprojec-
tenlevereninderegeleendirectekwaliteitswinstmiddelsnatuur-
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enlandschapsontwikkeling,bedrijfsverplaatsingen–sanering,
recreatieve inpassingen op voor het buitengebied. De (eventuele)
bestemmingsplanwijzigingdientdanwel tepassenbinnendeka-
dersvandestructuurvisie.

ontwikkelprojecten
Ontwikkelprojectenzijnindestructuurvisienietconcreetbenoemd:
erworden“slechts”striktekaders(ruimtelijkfunctioneelaanvaard-
baar)incombinatiemetuitdrukkelijkerandvoorwaardenaangege-
ven.Ontwikkelingeninhetbuitengebied,veelalwoningen,dienen
gepaardtegaanmeteengoedeinpassingopruimtelijk,functioneel,
stedenbouwkundig,landschappelijkenfloraenfaunaaspect.

Dezeprojectenzijnnietgoedteplannenenzijnafhankelijkvanpar-
ticuliereensomsgemeentelijke initiatieven. Indieneenparticulier
initiatiefzichaandient,nietpassendbinnen
hetbestemmingsplan,zalineersteinstantietoetsingaanhetruim-
telijkfunctionelekadervandestructuurvisieplaatsvinden.Indiener
ruimtelijke en functionele mogelijkheden zijn in de structuurvisie
zaldegemeentesamenmetde initiatiefnemertrachteneen inte-
graalplanopstellendatrechtdoetaandeoverigerandvoorwaar-
denzoalseengoedestedenbouwkundige,landschappelijke,ecolo-
gischeenhydrologischeinpassing.Nadathieroverovereenstemming
isbereiktendaarmeeaanallerandvoorwaardenisvoldaan,zalde
gemeenteeenbestemmingsplanwijzigingvoordebetreffendeont-
wikkelingingangzetten.Onderdeelvandeintegraleplanvorming
dienttevenstezijnhetbehoudénhetversterkenvandeaanwezige
waarden.Inenkelegevallenkaneenbepaalderuimtelijkeontwik-
keling(vanuitmaatschappelijkoogpunt)wenselijkzijn,desondanks
datnietaanallerandvoorwaardenterplekkekanwordenvoldaan.

De achteruitgang ter plaatse van de desbetreffende kwaliteit en
waardevandeplanlocatiedientdanmeteenanderelocatietewor-
dengerealiseerd(eveneensonderdeelvanhetzelfdeplan)zodatde
overallkwaliteitsniveauvandeaanwezigewaardenenkwaliteiten
wordtbehouden.De inpassingmaakt integraalonderdeeluitvan
hetplanvormingsproces,netalsdebenodigdemaatregelenvoorhet
behoudenversterkingvandeaanwezigewaardenenkwaliteiten.
Hierdoorzijndezekostentebeschouwenalsgebiedseigenbinnen-,
danwelbuitenplansekosten.Inparagraaf7.3wordthiernaderop
ingegaan.

De gemeente kan ook zelf initiatieven nemen. Indien zich onder
dezelfde genoemde strikte kaders en randvoorwaarden kansen
voordoenomkwaliteitswinstvanhetbuitengebieddirect,danwel
indirect te behalen, kan de gemeente zelf actie ondernemen om
debeoogdeontwikkelingterealiseren.Ditkandoormiddelvanpu-
bliek-privatesamenwerking (PPS)ofwelhetvoerenvaneenactief
grondbeleid.

Voorafgaandaandevaststellingvanhetbestemmingsplandientde
gemeentekostenverhaal tehebbenverzekerd.DegemeenteSint-
Michielsgestel geeft de voorkeur aan het sluiten van anterieure
exploitatieovereenkomsten met partijen. Indien partijen niet tot
overeenstemmingkomenenersprakeisvaneenintegraalplandat
voldoetaanallerandvoorwaarden,zaldegemeenteSint-Michiels-
gesteleenexploitatieplanopstellenteneindekostenverhaaltever-
zekeren.Degemeentebehoudttenalletijdendebevoegdheidom
eenexploitatieplanoptestellen,ookindienerreedseenanterieure
exploitateiovereenkomstisgesloten.
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7.2 procesregie

Degemeentevoertineersteinstantieeenfacilitairgrondbeleidin
hetbuitengebied.Nieuweinitiatievenvanderdenwildegemeente
mogelijkmakenbinnendegestelderandvoorwaardenenpassend
binnendevisieuitdezestructuurvisie.Dezerandvoorwaardenwor-
dendoordegemeentenauwlettendindegatengehouden.Erdient
spraketezijnvaneenintegraalplanwaarbijkwaliteitsverbetering
van het groen duidelijk en integraal onderdeel van het planvor-
mingsproces.Degemeentezalhierbijookaangevenwatzijbelang-
rijkachtenmeedenkenmetdeinitiatiefnemerteneindedebeoogde
ontwikkelingmogelijktemaken.

Bij het afwegen van initiatieven van derden wordt het volgende
procesprincipegevolgd:

hetinitiatiefwordteerstbeoordeeldophaarbetekenisvoorde
gemeenteSint-Michielsgestel;
hetinitiatiefwordtvervolgensbeoordeeldopdematewaarin
hetvoldoet,ofbijdraagtaandeindestructuurvisiebenoemde
aandachtspunten;
vervolgenswordtbeoordeeldofdelocatievoldoendegeschikt
isvoorhetinitiatief;
tenslottewordtbeoordeeldofdeconcreteinvullingvandelo-
catie voldoendebijdraagtaande ruimtelijkekwaliteit vande
locatieenvandedirecteomgeving.

Ditbetekentdateenruimtelijkeinpassingopdrieschaalniveausvan
toepassing is: op inrichtingsniveau, op perceelniveau en op struc-
tuurniveau.Alsderuimtelijke, functionelequickscanmet succes is
doorlopenendegemeentebesluittotmedewerkingaaneeninitia-

•

•

•

•

tief(principebesluit),zaldegemeentehetpubliekrechtelijktraject
ingaanmetdeintentieomrealisatievanhet initiatiefmogelijkte
makenbinnendejuridisch-planologischekadersendedaaraanver-
bondenprocedures.Hetprincipebesluitgaatuitvaneenintegrale
planvormingdatrechtdoetaandeaanwezigenatuur-,cultuur-,ar-
cheologische,stedenbouwkundige,landschappelijkeenecologische
waarden en daarmee past binnen de gestelde randvoorwaarden.
Eengoedeinpassingenintegraleplanvormingopdevoorgenoem-
deaspectenisnoodzakelijkvoordathetpubliekrechtelijktrajectkan
wordendoorlopen.

7.3 Financiële regie

Essentieelonderdeelvandeuitvoeringishetverkrijgenvandebe-
nodigdefinanciering.Voordetotalefinancieringvanhetbeleiddat
degemeenteindezestructuurvisieheeftvastgelegdkunneninbe-
ginseldevolgendemogelijkhedenwordeningezet:

financiering via een gemeentelijke grond- en/of vastgoedex-
ploitatie;
financieringdoorhetaangaanvaneenPPS(publiekprivatesa-
menwerking);
financieringviaverplichtkostenverhaal (viagebiedseigenkos-
ten,bovenwijkse
voorzieningenenbovenplansekosten/verevening)opderden
diedooreenontwikkelingnieuwebouwrechtenverwerven;
extrafinanciëlebijdragenaanruimtelijkeontwikkelingendoor
derdenopbasisvaneenanterieureovereenkomst;
subsidiesenbijdragenvanandereoverhedenensemi-overhe-
den
vanuitdealgemenemiddelenviadegemeentebegroting.

•
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Inhetbuitengebiedzulleninitiatievenvoornamelijkvanparticulie-
renkomen.Degemeentezalindezegevallendegemeentelijkekos-
tenmoetenverhalenopdeinitiatiefnemer/grondeigenaar.Naast
hetverhalenvandeverplichtekosten (gebiedseigen,bovenwijkse
voorzieningenenbovenplanseverevening)kandegemeentebijan-
terieureexploitatieovereenkomsteneenbijdragevragenvoorruim-
telijkeontwikkelingen.Bijdragenruimtelijkeontwikkelingenmaken
geenonderdeeluitvandeverplichtteverhalenkosten.

gebiedseigen kosten
Allenieuweontwikkelingendienenopeengoederuimtelijke,func-
tioneleen landschappelijkewijze teworden ingepastwaarbijhet
bestaandekwaliteitsniveauwordtbehoudenenwaarmogelijkver-
sterkt.Werkzaamhedenenmaatregelendienoodzakelijkzijnindit
kaderzijngebiedseigenkostenaangeziendezekostenwordenge-
maakt teneinde een goede inpassing en kwalitatief hoogwaardig
enintegraalprojecttebereiken.Ookindiendezekostenbuitende
plangrensvallenzijndezekostennoodzakelijkomeengoedefunc-
tioneleenruimtelijkeinpassingtegaranderendiepastbinnende,in
dezestructuurvisiegesteldekadersvandegemeenteSint-Michiels-
gestelenhetvandeprovincieNoord-Brabant.Belangrijkisdathet
hierbijgaatomaanwijsbareruimtelijkeingrepen.

Degemeenteisverplichtdenoodzakelijkebinnenplanseenbuiten-
plansekostenopdeinitiatiefnemerteverhalenindiendegemeente
dezekostenmaaktinplaatsvandeinitiatiefnemer.Bijdebeoorde-
lingopeengoederuimtelijke, functioneleen landschappelijke in-
passingwordtop3schaalniveausgekekennaardebeoogdeontwik-
keling:

Hoofdstructurenenessentiëlewaarden
Alseerstewordtophoofdstructuurniveaugekekennaareengoede
ruimtelijke, functioneleen landschappelijke inpassing.Deontwik-
keling mag géén negatieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld
bestaandezichtlijnen,aanwezige functionele,natuur-, cultuur-en
landschapsstructurenenwaarden.Waardeze structurenenwaar-
dendirect,danwelindirectingevaarkomendoordebeoogdeont-
wikkelingdienthetplanzodanigvormgegeventewordendataan-
tastingvandestructurenenessentiëlewaardenwordtvoorkomen.

Substructurenenbelangrijkewaarden
Tentweededienendenieuweontwikkelingengoedtewordenin-
gepast in de structuur van de bebouwingsconcentratie / landelijk
gebied.Hetplaatsenvandenieuwefunctiemoeteentoevoeging
zijnvoorde(kwaliteitvande)verschillendegroene,blauwe,rode
en grijze structuren. Ook het (gedeeltelijk) slopen, verbeteren en
afschermenvanongewenstebebouwingkande structuur verster-
ken.Aansluitingbijeventuelerooilijnenversterktdestedenbouw-
kundigestructuur.

Inpassingopperceelsniveau
Het laatste schaalniveau waarop wordt gekeken naar de nieuwe
ontwikkelingishetingepast.Hierbijkangedachtwordenaaneen
specifiektypebeplanting,veelvoorkomendindenabijeomgeving.
Ookdeplaatsvandenieuwefunctieophetperceeliseenonderdeel
datopditschaalniveauwordtmeegenomeninhetkadervaneen
goedelandschappelijkeenruimtelijkeinpassing.

•
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•
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bovenwijkse voorzieningen
Bovenwijkse voorzieningen zijn investeringsprojecten waar zowel
nieuweinitiatieven,als reedsgerealiseerde initiatievenprofijtvan
hebben.Veelalgaathetomgrijze,groeneenblauwestructuurinves-
teringenwaarvaneen(grootdeelvan)degemeenteprofijtonder-
vindt.Dezekostenwordenproportioneelnaar ratovanprofijten
toerekenbaarheidverdeeldoverdebestaandebebouwingennieu-
weinitiatieven.Degemeentedraagtdaarbijzorgvoorhetfinanci-
eleaandeelvandebestaandebebouwing.Indezestructuurvisiezijn
geenbovenwijksevoorzieningenopgenomen.

bovenplanse verevening
Indestructuurvisiezijnverschillendedoelstellingenvoordekomen-
de10–20jaargeformuleerddiegezamenlijkinvullinggevenaaneen
goederuimtelijkeordeningvoorhetbuitengebied.Dezeruimtelijke
ordeningspeeltinopdeverwachtetoekomstigedynamiek.Deont-
wikkelingeninhetbuitengebiedzijnveelalsolitaireontwikkelingen
diegeenruimtelijkeenfunctionelekoppelingkennenmetandere
ontwikkelingeninhetbuitengebied.Erwordenindezestructuurvi-
siedanookgeenvereveningsfondseningesteld.

bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
DegemeenteSint-Michielsgestelwil,opbasisvandezestructuurvi-
sie,ookinvesteringendoendiebijdragenaaneenalgemeneverbe-
teringvandewoon-, leef-,enwerkkwaliteitenvandegemeente.
Dezeinvesteringenhebbendaarmeeeenpositieveuitwerkingopde
waardevanbestaand,maarookopdemarktwaardevannieuwte
realiserenonroerendgoed.Degemeentevindthetdaaromgerecht-
vaardigdombijhetaangaanvaneenanterieureexploitatieovereen-
komstookeenfinanciëlebijdragetevragentenbehoevevandeze

gemeentelijkeinvesteringen.Hetvragenvanbijdragenruimtelijke
ontwikkelingenisnietmogelijkingevalvaneenexploitatieplanen
hetsluitenvaneenposterieureexploitatieovereenkomst.

Inenkelegevallenontbreektde fysieke ruimtevoorde tenemen
kwaliteitsinvesteringendietengoedekomenvandedirectenabij-
gelegenwaarden.Ookisinenkelegevallen,ondanksdeinhetplan
opgenomenkwaliteitsinvesteringen,onmogelijkomeen(beperkte)
verslechteringvandeomgevingskwaliteittevoorkomen.Verder is
hetbijenkeleplannenlastigdebenodigdekwaliteitsinvesteringen
tebepalen.Vanuithetgeformuleerdebeleidindezestructuurvisie
datontwikkelingen inhetbuitengebieddienenbij tedragenaan
hetversterkenvandeomgevingskwaliteitinhetbuitengebiedende
provinciaalvastgesteldeVerordeningRuimtezaldegemeenteSint-
Michielsgestel,voorzovereronvoldoendekwaliteitindeintegrale
planvormingaanwezigis,eenbijdrageruimtelijkeontwikkelingte
vragenindeanterieureexploitatieovereenkomsten.

Degevraagdebijdragenruimtelijkeontwikkelingzaldegemeente
Sint-Michielsgesteldekwaliteitvanhetbuitengebiedverbeterenen
deaanwezigenatuur-,landschappelijke,ruimtelijkeenfunctionele
waarden versterken. Deze bestedingen zullen plaats vinden door
middelvanhetgropen-encultuurfonds.

De volgende investeringsprojecten leveren een positieve bijdrage
aan de kwaliteit van het buitengebied en komen in aanmerking
vooreenbijdrageruimtelijkeontwikkeling:

RealiserenvandeecologischeverbindingszoneDommel /Hart
vanGestel

Langs de Dommel worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd.
Dezewordenflauwafgegravenwaardoordenatuurmeer ruimte

•
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krijgt.Terhoogtevanhetcentrum,waarderuimtebeperktis,wor-
denmurentoegepastomdeDommelzoveelmogelijkruimtetege-
ven.DoordeDommelteversmallenwaarafgravennietmogelijkis,
wordennatuurlijkeoeversgecreëerdbinnenhetbestaandeprofiel
vandeDommel.TevenswordendeoudeDommelmeandersaange-
takt,nieuwenatuurmilieusenpoelenaangelegd.Doormiddelvan
ecologisch beheer worden de natuurwaarden in stand gehouden.
Tevenszalereenfietsbrugwordenaangelegd.

UitvoerenvanprojectenuitdeVisieenuitvoeringsprogramma
Keerdijk/MeersePlas

Hetuitvoeringsprogrammabevateen9-talprojectendiezichrich-
ten op de realisatie van de EVZ, herstel van de cultuurhistorische
ringdijk,toeristisch-recreatieveontwikkelingvandeMeersePlasen
hetcreerenvanwandelmogelijkheden.


RealiserenvanhetkoepelplanDynamischBeekdaldeAa
DeAakrijgtbinneneenzonevan100tot150meterderuimteom
haareigenwegtezoeken.Naastdehuidigeagrarischefunctieen
bergingvanwaterkomtermeerruimtevoornatuurenrecreatief
medegebruik.Metditprojectwordteenkwaliteitsverbeteringvan
deAavoorgestaandieaansluitbijdelandschappelijke,ecologische
enhydrologischeenrecreatievepotentiesvanhetDynamischBeek-
dal.

Realiserenvanzandpaden
Omdetoegankelijkheidvanhetbuitengebiedtevergrotenworden
er een drietal ommetjes gerealiseerd. Door bestaande paden op
elkaaraantesluitenonstaannieuwebelevingsmogelijkhedenvan
het buitengebied. Door routs langs landschapselementen te laten
lopen,wordtdekansgebodenomdichtbijhuisvanhetlandschapte
genieten.Deommetjesvariereninlengtetussende5en7km.
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UitvoerenvanhetStimuleringskaderGroenBlauweDiensten
MetdegemeenteDenBoschenMaasdonkiseensamenwerkings-
overeenkomst gesloten om uitvoering te geven aan het Stimule-
ringskaderGroenBlauwediensten.Metdezeregelingwordenpar-
ticuliere initiatieven, die leiden tot kwaliteitsverbetering van het
buitengebied,gestimuleerdenondersteund.

Uitvoerenvanklimaatbeleid
Inhetprojectenboekstaaneenaantalconcreteprojectenuitgewerkt,
waarvanaleengedeelteisgerealiseerd,waarmeedegemeentede
duurzaamheidenklimaatverbeteringwensttevergroten.IndeKa-
dernotaMilieu2008-2011zijndezeinspanningenvastgelegd.

OverigeprojectendiebijdragenaandeReconstructiedoelen
BinnendegemeenteSint-Michielsgestel lopennogeenaantalan-
dereprojectenen(particuliere)initiatievendieinvullinggevenaan
dedoelenvandereconstructiezoalsdeontwikkelingvanlandgoe-
derenenverbredeagrariërs.
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