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Son en Breug�el heeft een markante en centrale positie in de 
stadsreg�io Eindhoven.  Als schakel tussen de Brainport en het 
Groene Woud lig�t Son en Breug�el enerzijds op een knooppunt 
van hoog�waardig�e infrastructuur en dichtbij de hoog�waardig�e 
voorziening�en van Eindhoven, anderzijds op de rand van uitg�estrekte 
landschappen en g�roene g�ebieden. Voor industrie, dienstverlening�, 
recreatie, g�roenstedelijk en landelijk wonen, winkels, sociaal-
maatschappelijke voorziening�en, sportvoorziening�en, kinderopvang� 
en (basis)onderwijs is in de g�emeente een compleet en g�elijkmatig� 
verspreid aanbod aan voorziening�en voorhanden, passend bij de 
schaal van Son en Breug�el.

Vanuit deze positie heeft de g�emeente een visie op de toekomst van 
de g�emeente g�eg�even. Op 21 juni 2012 is daartoe “De Toekomstvisie 
van Son en Breug�el” vastg�esteld. Behoud van het g�roen en de g�roene 
identiteit, een beperkte g�roei die in hoofdzaak binnen het bestaande 
stedelijke g�ebied plaats vindt, een levendig�e samenleving� voor jong� en 
oud, g�oed bereikbaar en een uitnodig�ende g�emeente voor bedrijven 
en  ondernemers vormen de ambities en doelen voor de toekomst.  

De “Structuurvisie Son en Breug�el” werkt de ambities en doelen 
verder uit voor het ‘ruimtelijk domein’. De structuurvisie spreekt 
zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling� van de g�ehele g�emeente, 
binnen de kaders die in de Toekomstvisie daarvoor zijn aang�eduid.
Aan de hand van de huidig�e en g�ewenste waarden en kwaliteiten van 
de kernen, het buiteng�ebied en het bedrijventerrein kijken we in de 
structuurvisie vooruit naar 2020/2030.
De structuurvisie biedt een kader waarin aanspraken op de ruimte 
kunnen worden afg�estemd en g�ecombineerd. Niet primair g�ericht 
op uitbreiding� van het stedelijk g�ebied maar vooral op behoud en 
verbetering� van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten.

De structuurvisie is nadrukkelijk een eerste uitnodig�ing� aan en 
inspiratiebron voor iedereen die samen met ons invulling� wil g�even 
aan de ambities en doelen voor de toekomst.
De structuurvisie is g�een blauwdruk, g�een statisch document, maar 
een ruimtelijke uitnodiging met de nodige flexibiliteit en ruimte 
voor afweg�ing�. De toekomst laat zich immers niet voorspellen. De 
ruimtelijke uitnodig�ing� schetst het kader waar wij heen willen. Een 
richting die echter niet exact vastlegt hoe we daar met z’n allen 
precies komen. Het g�aat immers om een lang�e tijdsperiode, waarin 
de omstandig�heden en inzichten kunnen veranderen. Het is daarom 
belangrijk dat de structuurvisie daar flexibel op kan inspelen. Door 
uw initiatieven en onze uitwerking�en in deelvisies kan verder 
invulling� g�eg�even worden aan deze ruimtelijke uitnodig�ing�.

De structuurvisie vormt hiermee de invulling� van de verplichting� 
uit de Wet ruimtelijke ordening� om te beschikken over een 
structuurvisie.

Colleg�e van burg�emeester en wethouders g�emeente Son en Breug�el
dd: ........................................

Voorwoord
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1 Denken aan een richting
1.1 Op weg� naar 2020/2030

De g�emeente Son en Breug�el stelt een structuurvisie op voor het 
hele g�rondg�ebied van de g�emeente; het landelijk g�ebied, de kernen, 
de bos- en natuurg�ebieden en het bedrijventerrein. Het vertrekpunt 
voor de structuurvisie vormen de ambities van  “De Toekomstvisie 
van Son en Breug�el” die de g�emeente samen met onder meer de 
bewoners en maatschappelijke org�anisaties heeft opg�esteld.

De structuurvisie schetst het toekomstig� beeld van de ruimtelijke en 
functionele structuur van de g�emeente Son en Breug�el. Dit aan de 
hand van thema’s en (deel)g�ebieden. Dit dient meerdere doelen: het 
identificeren van waarden en kansen, het bepalen van de ruimtelijke 
opg�aven en de verschillende mog�elijkheden die er zijn om deze in te 
vullen. 

De structuurvisie vertaalt de waarden, kansen en ambities die uit 
de Toekomstvisie en verdere verkenning�en en waarneming�en naar 
voren zijn g�ekomen. De structuurvisie tracht daarbij een totaalbeeld 
te smeden tussen de uiteenlopende thema’s, de verschillen van de 
(deel)g�ebieden, ambities, opg�aven, kansen en mog�elijkheden. Dit in 
de vorm van beeldende kaarten en ruimtelijke voorstellen. Tezamen 
vormt dit de ‘ruimtelijke uitnodig�ing�’. 

De g�emeente Son en Breug�el wil met de structuurvisie een zo breed 
mog�elijk draag�vlak creëren en voor de komende jaren het g�ewenste 
structuurbeeld voor de g�emeente g�even. Via een ‘ruimtelijke 
uitnodig�ing�’ vrag�en wij ook anderen te komen met ideeën om zo 
invulling� te g�even aan deze ruimtelijke uitnodig�ing�.

De structuurvisie heeft, ondanks het feit dat deze toeziet op het 
ruimtelijke domein, ook een sociale component. We spreken over 
‘g�emeenschap’ en ‘landschap’. De sociale component heeft vooral 
betrekking� op de leefbaarheid en het alg�emeen functioneren van de 

kernen en het buiteng�ebied. De structuurvisie is g�eschreven vanuit 
het ideaal van een heterog�ene g�emeenschap. In deze g�emeenschap is 
plaats voor iedereen en zijn sociale cohesie en culturele diversiteit 
g�elijktijdig� aan de orde. De ruimtelijke component heeft betrekking� 
op de samenhang�ende landschappen van de g�emeente, de kernen 
en het buiteng�ebied. De structuurvisie is een middel om van de 
kernen, (deel)g�ebieden en de ommelanden een samenhang�end en 
g�emeenschappelijk g�eheel te maken. 

Het is belang�rijk om te beseffen dat de structuurvisie niet 
uitsluitend g�aat over waar Son en Breug�el in de komende decennia 
zal bouwen. De structuurvisie legt geen exact eindgetal van 
woning�en of inwoners vast. Daar g�aat het uiteindelijk niet om. Wél 
g�aat het om de ambities van De Toekomstvisie. De ambities zijn 
voor het ruimtelijk domein verder uitg�ewerkt. 
De structuurvisie is g�een blauwdruk voor de toekomst. Het is een 
uitnodig�ing�, een stimulans en aanbeveling� om te vernieuwen en te 
verbeteren. De structuurvisie vormt hiermee een basis voor een 
investering�sstrateg�ie en een leidraad voor de beg�roting�shandeling�en 
voor de komende jaren. 

1.2 Wat er aan vooraf g�ing�
In 2009 is een eerste ontwerpstructuurvisie voor de g�emeente 
Son en Breug�el opg�esteld. Er werd toen rekening� g�ehouden met 
g�rote (woning�bouw) opg�aven. In 2011 is besloten om opnieuw te 
kijken naar de ambities van de g�emeente. Wat voor soort g�emeente 
wil Son en Breug�el zijn? Op alle terreinen die van invloed zijn op 
de vormg�eving� van de g�emeenschap Son en Breug�el zijn ambities 
en beelden in beeld g�ebracht. Ook de wereld om ons heen heeft 
niet stilg�estaan. Er hebben nieuwe ontwikkeling�en plaatsg�evonden 
en er zijn nieuwe kaders ontstaan. Denk aan het vervallen van 
de nieuwbouwlocatie het Nieuwe Woud, de komst van de 
noordoostcorridor, de provinciale structuurvisie en de revitalisering� 
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van het bedrijventerrein Ekkersrijt.
Het resultaat op de vraag� wat voor soort g�emeente Son en Breug�el 
wil zijn is in juni 2012 vastg�eleg�d in “De Toekomstvisie van Son en 
Breug�el”.  

1.3 Koerswijzig�ing�en 
In “De Toekomstvisie van Son en Breug�el” is ing�espeeld op de 
g�rootste wijzig�ing�en van dat moment. Geg�even die omstandig�heden 
heeft de g�emeenteraad de ambities en de identiteit voor Son 
en Breug�el voor de komende 20 jaar g�eduid. Het kader van de 
Toekomstvisie vormt de basis voor deze structuurvisie.

• In “De Toekomstvisie van Son en Breug�el” zijn ambities op het 
terrein van de woning�bouw verwoord. Voorzien is een beperkte 
g�roei die voornamelijk binnen het bestaand stedelijk g�ebied op 
de verscheidenheid aan (her)ontwikkeling�slocaties opg�evang�en 
moet worden. Daarmee is afscheid g�enomen van de impact van 
g�rootschalig�e woning�bouwambities uit het verleden. 

• De g�roene identiteit van Son en Breug�el is in de Toekomstvisie 
benadrukt. Grootschalig�e aanspraken van bouwactiviteiten 
op deze g�roene identiteit zijn niet in beeld. De natuur- en 
g�roenwaarden worden g�erespecteerd, behouden en meer 
ing�ebracht in het stedelijk g�ebied. 

• Son en Breug�el is een levendig�e g�emeenschap met een dorpse 
identiteit, een open g�emeenschapszin, waar voorziening�en 
op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein dicht bij de 
bewoners lig�g�en.

• Er wordt veel waarde g�ehecht aan de bedrijvig�heid en 
ondernemerschap op Ekkersrijt, de centrumg�ebieden, 
buiteng�ebied en zelfstandig�e ondernemers. Een g�oed vestig�ing�s- 
en onderneming�sklimaat is essentieel.

• Een g�oede bereikbaarheid van Son en Breug�el als ‘spin’ 

in het reg�ionale mobiliteitsnetwerk staat voorop. Goede 
aansluiting�en op het openbaar vervoersnetwerk en de nieuwe 
noordoostcorridor zijn essentieel.

Wat wij willen met onze ruimte en ruimtelijke omg�eving�, de 
ruimtelijke ambities en de ruimtelijke ontwikkeling�en is uitg�ewerkt 
in de structuurvisie voor Son en Breug�el. Beleidsg�ebieden die 
ruimtelijk niet relevant zijn blijven in de structuurvisie veelal buiten 
beschouwing�. Niet omdat deze onbelang�rijk zijn, maar omdat de 
uitwerking� van deze terreinen plaats vindt in andere documenten 
en visies (woonvisie, visie wonen met zorg�, duurzaamheidsvisie, 
mobiliteitsvisie, g�roenbeleidsplan etcetera). 
Soms zal een g�eïnteresseerde lezer voor een beter beg�rip van 
de ambities en redenen van de g�ewenste ruimtelijke richting� 
terug� moeten vallen op “De Toekomstvisie Son en Breug�el”. In 
deze  structuurvisie worden deze ambities en redenen niet verder 
herhaald.

1.4 Vorm en leeswijzer
In de structuurvisie wordt richting� g�eg�even aan een ruimtelijke 
uitnodig�ing�. In verband met de omvang� en leesbaarheid is het 
basismateriaal niet meer opg�enomen in de structuurvisie zelf. 
Deze achterg�rondinformatie is terug� te vinden in de diverse 
achterg�ronddocumenten zoals de ‘Basisverkenning� structuurvisie 
Son en Breug�el’, ‘structuurvisie Son en Breug�el; De Koers’, ‘Koers en 
Keuzes structuurvisie Son en Breug�el’. 

De “Structuurvisie 2014 Son en Breug�el” is opg�ezet via twee lijnen. 
Allereerst een beschrijving� van diverse drag�ende thema’s (hoofdstuk 
2). Naast een korte beschrijving� wordt de essentie van dit thema 
voor de structuurvisie aang�eg�even. Het g�aat om waarden van het 
g�roen, het landschap en de natuur, de woong�ebieden, het water, de 
woning�bouw, de mobiliteit en de cultuurhistorie.

De tweede lijn vormt een beschrijving� van de verschillende 
deelg�ebieden (hoofdstuk 4). Op die manier wordt ing�espeeld op de 
verschillende karakteristieken van deelg�ebieden waaruit de g�emeente 
bestaat. Een verschil in kwaliteit, een verschil in dynamiek en het 
verschil in relevantie van een thema biedt voor een deelg�ebied 
andere ambities, andere kansen en andere keuzes voor de ruimtelijk 
omg�eving�, de ruimtelijke ambities en de g�ewenste ruimtelijke 
koers. Dit leidt voor ieder deelgebied tot een specifieke ruimtelijke 
uitnodig�ing�; wat kan, mag� of willen we faciliteren dan wel bereiken.

Aan de ruimtelijke uitnodig�ing� per deelg�ebied g�aat de schets van het 
totaalbeeld vooraf (hoofdstuk 3). Dit totaalbeeld is te beschouwen 
als richting� en is weerg�eg�even in één beeld, de structuurvisiekaart. 
Thema’s, (deel)g�ebieden en het totaalbeeld g�even tezamen uiting� 
aan de ‘ruimtelijke uitnodig�ing�’. Kortom; een totaaloverzicht van de 
mog�elijkheden en kansen g�edifferentieerd naar de diverse locaties. 

Aan de structuurvisie is een route naar de uitvoering� toeg�evoeg�d; 
het bestuurlijk en maatschappelijk draag�vlak, de koppeling� met de 
Wet ruimtelijke ordening� en de mog�elijkheden voor kostenverhaal. 
De ambities en opg�aven die voortkomen uit de structuurvisie zijn 
vertaald in een uitvoering�sprog�ramma. Daarin zijn toekomstig�e 
opg�aven g�eformuleerd, is aang�eg�even of en zo ja waar bepaalde 
onderdelen verder worden uitg�ewerkt en welke actoren in 
beeld zijn. Het uitvoering�sprog�ramma is een verleng�stuk van de 
structuurvisie, maar zal waar nodig� periodiek worden bijg�esteld.

Naast een analog�e structuurvisie en structuurvisiekaart is 
de structuurvisie ook dig�itaal beschikbaar. De dig�itale versie 
NL.IMRO.0848.SV100SONENBREUGEL wordt g�epresenteerd op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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2 Ontstaan van kernen, landschappen en gemeenschap

2.1 Kwaliteit en identiteit
Son en Breug�el is een g�emeente met verschillende g�ezichten. De 
meest in het oog� spring�ende kwaliteiten worden bepaald door de 
bestaande woonwijken, de natuur-, bos- en landschapsg�ebieden, 
de waterstructuren (Dommel en Wilhelminakanaal) en het 
bedrijventerrein Ekkersrijt.
De bezoeker van Son en Breug�el ontmoet de g�emeente, afhankelijk 
van de route die wordt g�ekozen, op verschillende wijzen. 

De constante factor is de ‘dorpse’ identiteit. Ondanks de lig�g�ing� 
teg�en Eindhoven aan, heeft Son en Breug�el haar dorpse identiteit 
weten te behouden en koesteren. Het dorpsleven is overal g�oed 
voelbaar. In de ontspannen, g�emoedelijke, ietwat rommelig�e 
sfeer, in het bloeiende verenig�ing�sleven, in het wij-g�evoel, in de 
kleinschalig�heid, in de landelijkheid en in de ruimtelijkheid, zowel 
binnen als buiten de kernen. 

De kwaliteiten en identiteit van de g�emeente hebben ieder een 
eig�en ontstaansg�eschiedenis. Reden waarom bij het opstellen van de 
structuurvisie g�ekeken is naar een aantal thema’s zoals onderg�rond, 
bodem, water, cultuurhistorie en de bestaande omg�eving�. De 
structuurvisie beschrijft in dit hoofdstuk deze thema’s als 
onderleg�g�er voor de g�ewenste koers. 

2.2 Geschiedenis van Son en Breug�el
Hoe wij Son en Breug�el kennen en beleven komt voort uit de 
g�eschiedenis en g�ebruiksmog�elijkheden van bodem en water.  
Son en Breug�el, van elkaar g�escheiden door de Dommel, zijn van 
oudsher één. Vanaf de middeleeuwen, voor zover in de g�eschiedenis 
is na te g�aan, hebben ze een g�emeenschappelijke schepenbank g�ehad. 
De huidig�e dorpskernen van Son en Breug�el zijn rond de 12de eeuw 
ontstaan als boerendorpen. In 1810 worden Son en Breug�el op g�ezag� 

van Napoleon Bonaparte sameng�evoeg�d tot één g�emeente. Son 
en  Breug�el tellen dan circa 1.500 inwoners die voornamelijk een 
boerenbestaan leiden.

De eeuwenoude doorg�aande weg� vanuit Den Bosch, via Son richting� 
zuiden werd halverweg�e de 19de eeuw verhard waardoor de route 
inten-siever g�ebruikt werd en de economie in Son aantrok.
Son en Breug�el lag� niet aan een spoorlijn, maar lag� ook niet ver 
verwijderd van twee belangrijke lijnen: Boxtel – Eindhoven en 
Eindhoven –  Venlo. Plaatsen die niet aan het spoorwegennet waren 
g�eleg�en, konden een aansluiting� krijg�en op een zog�enaamd lokaal 
spoor. Zo werd  in 1897 de lijn Reusel – Eindhoven – Veghel, die via 
de doorg�aande weg� in Son liep, g�eopend voor de stoomtram. De 
tram heeft g�ereden tot 1937.

Ook de aanleg� van het Wilhelminakanaal (1916 tot 1923) was van 
economisch belang� voor de g�emeente. De werkg�eleg�enheid steeg� 
door de nieuwe bedrijven die zich lang�s het kanaal vestig�den.

Maar het was vooral door de ontg�inning� van de Sonse Heide ten 
noordwesten van Son dat er binnen de g�emeente in het beg�in 
van de 20ste eeuw een g�rote bevolking�sg�roei op g�ang� kwam. Voor 
de ontg�inning� werd veel werkvolk ‘van buiten’ aang�etrokken. De 
voorheen g�emeen-schappelijke g�rond werd ontg�onnen en er werden 
in de jaren twintig� en dertig� diverse nieuwe ontg�inning�sboerderijen 
g�esticht. In 1927 kreeg� de ontg�inning� van de Sonse Heide in Son de 
naam Sonniuswijk. 

Historische kaarten

1900 

huidig�e situatie 1959

1910-1919 1920-1929 

luchtfoto 

Structuurvisie Son en Breugel, een ruimtelijke uitnodiging 2020/2030 1312



Het aanzien van Son en Breugel is in de periode 1900 – 1960 
ing�rijpend veranderd. Son veranderde daarbij veel sterker dan 
Breug�el. Het g�ebied tussen de dorpskom en de nieuwe brug� over het 
kanaal werd volg�ebouwd. Daar waren (aan de huidig�e Nieuwstraat) 
inmiddels ook een school, het sanatorium en de boterfabriek 
g�ebouwd. De bebouwing� aan de Kanaalstraat zette zich in zuidelijke 
richting� voort. Ook ten noorden van de dorpskom werd lang�s de 
provinciale weg� (thans de Hendrik Veenemanstraat) steeds meer 
g�ebouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog� werden in Breug�el maar vooral 
ook in Son, onder invloed van de sterke economische industriële 
ontwikkeling� van Eindhoven, nieuwbouwwijken g�erealiseerd, 
waarmee het een randg�emeente van Eindhoven werd. De toename 
van de mobiliteit van de inwoners speelde hierbij een g�rote rol. De 
eerste g�rote wijk in Son van na de oorlog� was “de Breeakker”, die 
vanaf 1950 werd g�ebouwd. Kort daarop volg�de de villawijk rond 
de Boslaan. Door de bouw van deze huizen beg�on Son en Breug�el 
lang�zaam een forenzeng�emeente te worden. Het aantal villa’s werd 
nog� uitg�ebreid, onder meer in ’t Harde Ven. Tussen 1945 en 1965 
nam het aantal woning�en in de g�emeente toe van bijna 600 naar 
ruim 1900. De jaren daarna zou de bevolking� nog� meer toenemen 
door de uitbreiding�splannen de Vloed en de Gentiaan in Son en ’t 
Eig�en en Hoog�straat in Breug�el (vanaf 1970). De meest recente g�rote 
uitbreiding�en in Son zijn de wijken ’t Zand en Sonniuspark (die de 
komende jaren verder wordt afg�ebouwd). 
De g�emeente telt inmiddels 16.103 inwoners en bijna 6800 
woning�en (2013).

De toename van autoverkeer zorg�de rond 1960 tevens voor een 
aanpassing� van het centrum van Son. De smalle bochtig�e straat 
door het centrum werd vervang�en door een rechte verkeersweg� 
met twee parallelweg�en. De aanlig�g�ende bebouwing� moest 
afg�ebroken worden. Een forse aanslag� voor Son. Vele panden die 
nu aan de doorg�aande weg� (Nieuwstraat) lig�g�en (g�emeentehuis en 
Raadhuisplein) zijn afkomstig� uit deze periode.
In de loop der jaren nam de hoeveelheid doorg�aand autoverkeer 
toe, tot de opening� van de A50 ten westen van Son (in 2003). 
Met de komst van de A50 werd het centrum van Son g�edeeltelijk 
ontlast van het doorg�aande autoverkeer. Met de uitvoering� van 
g�rote plannen en investering�en (o.a. vormg�eving� 17 Septemberplein) 
vonden er initiatieven plaats om de aantrekkelijkheid van het 
centrumg�ebied te verg�roten.

Karakteristiek van de wijken

1. Sonniuspark
2. De Gentiaan
3. ‘t Harde Ven
4. Breeakker
5. ‘t Zand
6. De Vloed
7. Centrum Son
8. Centrum Breug�el
9. ‘t Eig�en
10. Hoog�straat

g�roenstructuur

voor 1900

voor 1950

1950

1960

1960-1970

1970-1980

1990

2000-2030

dorpslint

lint

g�ehucht

De Kuilen

Olen

Stad van Gerwen

Hooijdonk

Driehoek

Wolfswinkel

’t Keske

‘t Eind
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2.3 Landschappelijk netwerk
In het noorden van Son en Breug�el bevindt zich de Midden-
Brabantse dekzandrug�, die van zuidwest naar noordoost loopt. In 
de 19e eeuw was de dekzandrug� nog� duidelijk herkenbaar als een 
uitg�estrekt heideg�ebied met stuifzanden. Rond 1920-1930 werd een 
deel van dit g�ebied (Sonniuswijk) ontg�onnen en werden verschillende 
nieuwe boerderijen g�esticht. De Sonse Heide ten westen van Son 
was oorspronkelijk een heide-g�ebied dat rond 1920 met naaldhout 
is ing�eplant. Het g�ebied is ong�eveer 400 hectare g�root. Het sluit aan 
op een soortg�elijk g�ebied bij Best. Er lig�t een ven in, het Oud Meer, 
waaromheen een heide- en stuifzandg�ebied lig�t.

In de omg�eving� van Breug�el, zuidelijk van deze dekzandrug�, is de 
bodem voornamelijk g�evormd door beekafzetting�en van de Dommel. 
Deze laag� g�eleg�en vlaktes zijn van oudsher g�eschikt voor landbouw 
en veelteelt, maar zijn ook g�evoelig� voor overstroming�en van de 
beek.
Ten noorden van Breug�el lig�t een dekzandg�ebied met verspreide 
naaldbosjes: Mosbulten en Zwijnsberg�en. Ten zuiden van het dorp 
lig�g�en beemden en akkers. Breug�else Beemden is een natuurg�ebied 
met broekbossen in en bij het dal van de Dommel, ten zuiden van 
het Wilhelminakanaal.

In het natuur- en wandelg�ebied Sonse Berg�en, aan de Sonse kant, 
stroomt de Dommel lang�s de dekzandrug� waardoor abrupte 
hoog�teverschillen van vele meters tussen het dal en het bos zijn te 
vinden.

Het beekdal van de Dommel, Breug�elsche Beek en het g�ebied ten 
zuidoosten van Breug�el (o.a. Breug�else Beemden) zijn door de 
provincie aang�emerkt als g�roenblauwe structuur en vormen met 
het bosg�ebied de Nieuwe Heide onderdeel uit van de ecolog�ische 
hoofdstructuur (EHS).
De g�roenblauwe structuur bestaat uit de samenhang�ende g�ebieden, 
voornamelijk bestaande uit bos- en natuurg�ebieden, beken en andere 
waterlopen, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld 

worden. Ook sommig�e (ag�rarische) g�ebieden die van belang� zijn 
voor de natuur- en waterfuncties kunnen hier deel vanuit maken.
In de ‘interg�emeentelijke structuurvisie van het Rijk van Dommel en 
Aa” is het hele g�ebied van beekdal en ecolog�ische hoofdstructuur 
ten zuidoosten van Breug�el aang�eg�even als beekdalsysteem 
ontwikkeling�sg�ebied.

In de notitie “Versling�erd aan de Dommel” is de visie op de 
Dommel en het g�ebied van het Dommeldal verwoord. De Dommel 
vormt een belang�rijke identiteitsdrag�er voor de kernen Son en 
Breug�el. Binnen de g�emeente leeft de wens om het Dommeldal 
beter toeg�ankelijk en beleefbaar te maken door middel van paden. 
De Dommel vormt al onderdeel van een g�rotere, doorg�aande 
kanoroute. Hiervoor zijn op diverse plekken lang�s de route ook 
opstapplaatsen aanwezig�. 

Karakteristiek van het landschap
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Het landschappelijk raamwerk lig�t niet alleen in het buiteng�ebied 
rondom de dorpen. Eén van de kernkwaliteiten van Son en Breug�el 
is de dooradering� van het bebouwde g�ebied met het landschap, het 
landschap dat tot aan de voordeur doorloopt.
De beekdalen zorg�en in belang�rijke mate voor deze dooradering�, 
maar zeker ook de vele duizenden bomen. Vooral in de wijk ’t Harde 
Ven wonen de bewoners midden in het bos.

Het samenspel van bos, heide, landschappelijk g�roen, ag�rarisch 
‘weideg�roen’ en cultuurhistorische g�roene lijnelementen leidt tot de 
g�roene identiteit van Son en Breug�el in zowel de bebouwde kommen 
als in het buiteng�ebied. 

Het landschappelijk netwerk wordt naast de g�roene 
verschijning�svormen ook vorm g�eg�even door het watersysteem. Een 
watersysteem dat bestaat uit beekdalen, vijvers, het Wilhelminakanaal 
en overig�e waterlopen. Dit watersysteem draag�t bij aan de identiteit 
en natuurwaarden van de g�emeente. Cultuurhistorisch vormen het 
Wilhelminakanaal, het g�ebied van het Dommeldal en waterlopen als 
de Groote Beek en Breug�elsche Beek karakteristieke lijnelementen 
die vorm g�even aan de huidig�e identiteit en voor de toekomst 
behouden dienen te blijven. 

Het g�ebied ten zuiden van het kanaal en rondom de Dommel is 
hydrolog�isch van belang�. Waterberg�ing� bij hog�e waterstanden van de 
Dommel kan hier plaatsvinden.  De onderg�rondse en boveng�rondse 
watersystemen drag�en bij aan de natuurwaarden in de g�ebied. 
Behoud en respect dienen  hier voorop te staan. 

Ruimtelijke uitnodig�ing�
In de Toekomstvisie is uitg�esproken dat de g�roene identiteit 
karakteristiek is voor Son en Breug�el. Het aanwezig�e landschappelijk 
en g�roene netwerk dient te worden g�erespecteerd, te worden 
behouden en waar mog�elijk te worden versterkt.

Er zijn interessante perspectieven voor de ontwikkeling� en 
versterking� van een sterk landschappelijk raamwerk, waarmee de 
bestaande kernkwaliteiten van de g�emeente nog� verder worden 
verg�root en aanwezig�e potenties kunnen worden versterkt.
Want hoe hoog� g�ewaardeerd en waardevol het landschap nu ook 
al is, er zijn toch bepaalde ing�repen in het landschap nodig� om de 
cultuurhistorische, ecolog�ische en recreatieve waarden te versterken, 
om structuren en beekdalen beter te kunnen ervaren en om meer 
mog�elijkheden te bieden voor recreatie.
Aan de oost- en westzijde lig�g�en kansen en mog�elijkheden om 
de landschappelijke structuur te verbeteren. Overig�e natuur- en 
landschapsstructuren mog�en meer ‘ervaren’ en ‘beleefd’ worden. 

Op dit moment zijn de ag�rariërs de g�rootste beheerders van het 
landschap. In de toekomst zal dat g�eleidelijk g�aan veranderen. De 
transformatie van het landelijk g�ebied zal plaatsvinden als een 
org�anisch en autonoom proces. Dit proces zal zich g�eleidelijk en over 
vele jaren voltrekken. Het g�aat hier niet alleen om het voorzien in 
de nieuwe vraag� naar landelijk wonen, maar ook om de behoefte aan 
economische drag�ers, en de zorg� voor de kwaliteit van landschap 
en architectuur. Er zullen boeren stoppen, waardoor boerderijen en 
landbouwg�ronden vrijkomen. Dat biedt kansen voor meer recreatie 
in de ag�rarische landschappen, bijvoorbeeld in de vorm van “bed and 
breakfast”, dag�recreatieve voorziening�en, g�olfbaan en zorg�concepten. 
Daarnaast biedt het kansen voor nieuwe vormen van bewoning� van 
de ag�rarische landschappen.
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Ook zijn er mogelijkheden voor specifieke vormen van bedrijvigheid 
zoals boerderijwinkels. Ook de g�roei naar meer duurzame landbouw 
vraagt om specifieke eisen en wensen van het agrarisch gebruik. 
Trefzekere plannen op dit g�ebied vinden hun onderbouwing� in een 
g�edeg�en analyse van het omlig�g�ende landschap. Met subsidies voor 
g�roene en blauwe diensten kunnen de nieuwe beheerders van het 
buiteng�ebied worden g�estimuleerd om ook bij te drag�en aan de 
verdere ontwikkeling� van natuur en landschap.

Als woonmog�elijkheid in het buiteng�ebied is er beperkt ruimte voor 
een individuele woning� of ruimte voor ruimte woning� (kernranden). 
In de ‘ruimtelijke uitnodig�ing�’ (beschrijving� van de deelg�ebieden in het 
volg�ende hoofdstuk) zal aang�eg�even worden waar mog�elijkheden zijn. 
Wanneer een ag�rarisch bedrijf ophoudt te bestaan, kan deze reg�eling� 
compensatie bieden doordat één of meer nieuwe woning�en mog�en 
worden g�ebouwd. De leg�e stallen moeten in zo’n g�eval worden 
g�esloopt en mog�en dan op beperkte schaal worden vervang�en door 
woonbebouwing�. De g�emeente is en blijft reg�isseur in dit proces en 
stelt vanuit haar beleid voorwaarden van onder meer ruimtelijke/
landschappelijke, stedenbouwkundige en financiële aard. Er wordt 
van de boer ook een tegenprestatie verwacht. Dit kan een financiële 
bijdrag�e zijn, maar ook een inspanning� op het g�ebied van natuur en 
landschap (via de ‘Landschapsinvestering�sreg�eling�’).
Het staat de plattelandsbewoners vrij om initiatieven in te dienen op 
het g�ebied van recreatie en toerisme. De stedeling� staat open voor 
sportarrang�ementen en korte vakanties in de vorm van kamperen, 
log�eren (bed & breakfast) of werken bij de boer.

De visplas in de zuidwesthoek van Ekkersrijt kent een recreatieve 
functie en biedt kansen voor intensivering�. Een verdere uitbreiding� 
van het recreatieve g�ebruik van het Wilhelminakanaal (mog�elijke 
aanleg� passantenhaven) en de Dommel (kanog�ebruik) is mog�elijk. 
De beleving� van de waterstructuren kan worden verg�root door 
wandelroutes in de vorm van een laarzenpad aan te laten haken 
op deze waterstructuren. De aanleg� van het brug�g�etje en het 
wandelpad van Vroonhoven naar Breug�el vormt daarin een g�oed 
voorbeeld. De Groote Beek kan eveneens meer beleefbaar 
g�emaakt worden door in de bebouwde kom (Kloosterstraat) 
de waterstructuur open te maken. Dit g�eldt ook voor de 
noordwesthoek op Ekkersrijt Oost.
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2.4 Cultuurhistorie
Het beeld van de g�emeente zoals we dat nu kennen, komt voort uit 
ontwikkeling�en uit het verleden. Delen van deze g�eschiedenis willen 
wij koesteren en in de vorm van cultuurhistorische waarden blijvend 
overdrag�en aan de toekomst. Op die manier kan ‘het verhaal van 
Son en Breug�el’ worden doorg�eg�even.
Het verhaal van de cultuurhistorie bestaat uit zichtbare en 
onzichtbare historische waarneming�en.

Onzichtbare waarneming�en (onderg�ronds) in de vorm van 
archeolog�ische waarneming�en (hot spots bij onder meer 
het knooppunt Ekkersrijt en centrumg�ebied Son). Ook deze 
waarneming�en g�even een beeld van de ontstaansg�eschiedenis van 
Son en Breug�el in het verloop van de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse 
tijd, de Middeleeuwen tot nu. Door onderzoek en ontg�raving�en 
wordt het onzichtbare steeds meer kenbaar.

Zichtbare waarneming�en zijn:
• historische objecten (individuele monumenten en individuele 

g�roenelementen);
• historisch ontstane landschapsstructuren (Walkampsdijkje 

op de g�rens van Best en Son, laanbeplanting�, het g�eg�raven 
Wilhelminakanaal of de beeklopen als Breug�elsche Beek, Sonse 
Heideloop, Ekkersrijt, Groote Beek en Dommel);

• historische weg�enstructuur (oost-west de route Bestseweg�, 
Boslaan, Dommelstraat, Veerstraat, van de Elsenstraat en 
Eind of noord-zuid de huidig�e route Rooijseweg�, Hendrik 
Veenemanstraat, Nieuwstraat en Eindhovenseweg�);

• historische g�ebieden, veelal bestaande uit een samenspel van 
historische g�ebouwen en straatjes (centrum Son rondom 
het oude raadhuisje, rondom de kerk Breug�el of g�ebied 
rondom het Pieter Breug�elplein), kleinere bebouwing�sclusters 
(buurtschappen) in het buiteng�ebied (zoals ’t Keske, ’t Eind, 
De Kuilen, Olen, Wolfswinkel, Stad van Gerwen en Hooijdonk) 
of g�rotere g�ebiedsdelen zoals de openheid van Sonniuswijk, 
het kleinschalig� verkavelde cultuurhistorisch landschap met 

esakkers in het zuidoostelijk deel van de g�emeente of 
het heidelandschap rondom Oud Meer, aang�eplante 
bosg�ebieden rondom Oud Meer en het heide 
ontg�inning�sg�ebied rondom Mosbulten en De Kuilen.

Ruimtelijke uitnodig�ing�
In de visie op de diverse deelg�ebieden wordt op hoofdlijnen 
aang�ehaakt op deze cultuurhistorische attenties. Gelet op 
het abstractieniveau van de structuurvisie g�een weerg�ave van 
individuele monumentale objecten, maar wel cultuurhistorisch 
g�ewaardeerde g�ebieden, clusters en lijnelementen.

De cultuurhistorische g�ebieden, clusters en lijnelementen 
vormen aanknoping�spunten voor de toekomstig�e 
ontwikkeling�en. Het teniet doen van deze cultuurhistorische 
attentie betekent een ong�ewenst verlies van de identiteit van 
Son en Breug�el. Nieuwe ontwikkeling�en dienen rekening� te 
houden met deze cultuurhistorie, daarbij aan te haken dan 
wel deze juist te versterken.
Uitwerking� van de op structuurvisieniveau vast te stellen 
cultuurhistorische attenties zal plaatsvinden in een 
g�emeentelijke cultuurhistorische waardenkaart.
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Uitgangspunt is instandhouding conform vigerend rijksbeleid.

Nader onderzoek naar cultuurhistorische waarden ten behoeve van 
eventuele aanwijzing als gemeentelijk monument of bescherming anderszins.

Zie "Historische bouwkunst".

Conform vigerend (provinciaal) beleid, vastgelegd in bestemmingsplan en welstandsnota.

Conform vigerend (provinciaal) beleid, vastgelegd in bestemmingsplan en welstandsnota.

Conform vigerend (provinciaal) beleid, vastgelegd in bestemmingsplan en welstandsnota.

Conform vigerend gemeentelijk beleid, vastgelegd in bestemmingsplan en welstandsnota.
Uitgangspunt is behoud van kernkwaliteiten op basis van plan in/aanpassing.

Opstellen van voorwaarden gericht op het benutten van wegpatronen als basis bij
ruimtelijke ontwikkelingen en recreatief gebruik.
Opstellen van voorwaarden gericht op het benutten van patronen als basis bij
ruimtelijke ontwikkelingen.
Opstellen van voorwaarden gericht op het benutten van patronen als basis bij ruimtelijke
ontwikkelingen en recreatief gebruik.

Ingrijpende bodemaantastingen, zoals diepploegen en uitlagen van de grond, zo veel
mogelijk voorkomen. Als dit onvermijdelijk is, archeologische waarden in
ogenschouw nemen.
Op structuurniveau ontwikkelingen sturen, o.a. afstemming op de
(open/half-open /besloten) ruimtelijke structuur.
Op structuurniveau ontwikkelingen sturen, o.a. afstemming op
de open ruimtelijke structuur.
Op structuurniveau ontwikkelingen sturen, o.a. afstemming op
het ruimtelijk karakter.

Op structuurniveau ontwikkel ingen sturen, o.a. afstemming op
het ruimtelijk karakter.

Op structuurniveau ontwikkelingen sturen, met oog voor plan in-/aanpassing

Op structuurniveau ontwikkelingen sturen. Uitgangspunt is de ruimtelijke
ontwikkelingen af te stemmen op het rationele karakter van de bosaanleg.
Op structuurniveau ontwikkelingen sturen, o.a. afstemming
op hoofdhoutsoort in relatie tot natuurbeheer.

Opstellen van voorwaarden gericht op het benutten
van patronen als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen en 
recreatief gebruik.
Idem.

Idem.

Beheersplan opstellen, dan wel conform bestaand kader uitvoeren.

Opstellen van voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen en gebruik.

Idem.

Idem.

Beheersplan opstellen, dan wel conform bestaand kader uitvoeren.

Beleidsadvies

Zie "Historische bouwkunst"

Comform provinciaal beleid

Comform provinciaal beleid

Comform provinciaal beleid

Comform provinciaal beleid

Bron:  ‘Gemeentelijke Cultuurhistoriekaart Streekraad Het Groene Woud & De Meierij’; Fase I
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2.5 Mobiliteitsnetwerk; het samenstel van paden en weg�en
De g�rootste infrastructurele wijzig�ing�en vinden aan de zuidkant van 
het dorp plaats. De komst van de noordoostcorridor is de meest 
ing�rijpende voorziene ontwikkeling�. Deze nieuwe weg� voert van het 
knooppunt Ekkersrijt, ten zuiden van het bedrijventerrein Ekkersrijt 
oost, langs het Wilhelminakanaal naar Laarbeek. Er komt een extra 
aansluiting� voor Son en Breug�el (ter hoog�te van Ekkersrijt oost) op 
deze weg�. 

Door het uitg�estrekte bosg�ebied Sonse Heide zijn verschillende 
wandelroutes uitgezet. Ook loopt er een fietsroute door het gebied, 
die onderdeel is van een g�roter rondje rondom Son en Breug�el. 
Er zijn ook diverse ruiterpaden in de g�emeente. In het g�ebied 
Sonniuswijk bevinden zich een aantal maneg�es.
Daarnaast kent Son en Breug�el een wandelnetwerk (+/- 65 km) 
dat onderdeel is van het reg�ionale wandelnetwerk. Op het g�ebied 
van recreatie zijn voorts vermeldenswaardig� Sonse Berg�en met 
Thermae Son (welness en health resort), de visplas Ekkersweijer, 
de recreatieplas Aqua Best (g�emeente Best) en het museumpark 
Bevrijdende Vleug�els (g�emeente Best). 

 Ruimtelijke uitnodig�ing�
Toevoeg�ing�en en wijzig�ing�en aan het mobiliteitsnetwerk zijn in 
beperkte mate aan de orde, zoals de verfijning of verbetering van de 
(recreatieve) fietsroutes. 
Voor de wandelaars en fietsers is een uitgebreid recreatief netwerk 
beschikbaar. De realisatie van enkele ontbrekende schakels vormen 
een verdere invulling� van dit recreatieve netwerk. Het betreft 
een fietspad langs de A50 (aan de westzijde als verbinding tussen 
Ekkersrijt, Sonse Heide en Sonniuswijk), een extra wandel- en/
of fietsroute door het open middengebied van Sonniuswijk (route 
Sonniuswijk en Airborneweg), het doortrekken van de fietsroute 
langs de zuidzijde van de Planetenlaan tot aan het fietspad langs de 
Lieshoutseweg�, wandelroutes lang�s de Dommel en de Breug�elsche 
Beek en de route Driehoek – Dommel – Hooijdonk. De fietsroute 
Breug�el naar Son via het hertenkamp mag� worden verbeterd.

In reg�ionaal verband is de aanleg� van de Slowlane (snelle 
fietsverbinding) door de regio als verbinding van regionale woon- en 
werklocaties aan de orde. Via een route over het bedrijventerrein 
Ekkersrijt wordt dit bedrijventerrein op een snelle wijze verbonden 
met Best en Eindhoven.

Bij het vervoersnetwerk voor wandelaars, fietsers en auto 
staat de verkeersveilig�heid voorop. In de mobiliteitsvisie en 
uitvoering�smaatreg�elen vormt dit een permanent punt van aandacht.
De noordoostcorridor doorkruist het deelg�ebied “Breug�el 
zuid”. Dit vraag�t om g�rote aandacht voor een kwalitatief g�oede 
landschappelijke inpassing� in dit deelg�ebied. Ook de passag�e van de 
Dommel en het Dommeldal dient zorg�vuldig� plaats te vinden.
De totstandkoming� verg�t inzicht in de effecten die deze nieuwe weg� 
heeft op de bestaande routering� over ons g�rondg�ebied. 

Om ontwikkeling�en op het bedrijventerrein Ekkersrijt beter op 
te vang�en en te faciliteren, is het verbeteren van de multimodale 
bereikbaarheid van Ekkersrijt vereist. De extra aansluiting voor 
Ekkersrijt op de noordoostcorridor is daarvoor mede noodzakelijk. 
Met betrekking� tot het vervoer over het Wilhelminakanaal is de 
aanleg� van een reg�ionaal overslag�centrum (roc) een mog�elijkheid. 
Ook de aanwezig�heid van hoog�waardig� openbaar vervoer met 
een routing� naar het bedrijventerrein Ekkersrijt draag�t aan deze 
multimodale bereikbaarheid bij.   
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2.6 Sociale cohesie en culturele diversiteit

Naast een landschappelijk raamwerk, onderscheiden we ook 
een sociaal raamwerk (de g�emeenschappen van de kernen 
en buurtschappen), een economisch raamwerk (landbouw, 
bedrijventerreinen en centra met bedrijvig�heid, detailhandel 
en horeca) en een voorziening�enraamwerk (scholen, 
kinderdag�verblijven, medische centra, zorg�voorziening�en, bibliotheek/
buurthuizen en sportvoorziening�en). Samen vormen deze 
raamwerken het ‘cement’ dat de g�emeente bindt. In de toekomst 
zullen er wijzig�ing�en optreden binnen de verschillende raamwerken, 
omdat de g�emeente zich verder ontwikkelt en er daardoor een 
g�rotere of andere behoefte zal zijn aan bepaalde voorziening�en. 
Verandering�en zullen echter ook optreden als autonome processen, 
los van de verdere g�roei van de g�emeente. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan de verandering�en die zich zullen voltrekken in 
de landbouw of aan de toenemende verg�rijzing� en de daarmee 
samenhang�ende en veranderende vraag� naar (zorg�)voorziening�en. 
Het is belang�rijk om nu al over derg�elijke processen na te denken en 
er, waar mog�elijk, op te anticiperen in de structuurvisie.

De g�emeenschap Son en Breug�el kent veel voorziening�en die direct 
in het bereik van de inwoners lig�g�en. Veel voorziening�en lig�g�en 
in de woonwijken en niet decentraal. Deze concentratie binnen 
woonwijken van de voorziening�en draag�t bij aan de sociale cohesie.

Ruimtelijke uitnodig�ing�
In Son en Breug�el, zijn wij trots op onze sterke g�emeenschapszin, 
sociaal-maatschappelijke voorziening�en en verenig�ing�sleven. 
De ruimtelijke visie en hierop g�ebaseerde uitwerking�en moeten 
voor de toekomst ruimte en structuur bieden aan verandering�en 
en nieuwe ontwikkeling�en in het buiteng�ebied en de kernen. Als 
er namelijk niets g�ebeurt dan verg�rijst Son en Breug�el, is de kans 
aanwezig� dat de bevolking�somvang� van de bestaande kernen 
terug�loopt, verdwijnen er belang�rijke voorziening�en en neemt de 
vitaliteit van het platteland verder af. Er moet ruimte komen zodat 

de jeug�d en jong�e g�ezinnen binnen de g�emeente kunnen blijven 
wonen en werken. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn 
voor bedrijvig�heid. De initiatieven en de betrokkenheid van lokale 
ondernemers zijn zeer belang�rijk voor de ontwikkeling� en leefbaar-
heid van het buiteng�ebied en de kernen. 
Dit betekent dat er samen met lokale ondernemers g�ezocht 
moet worden naar ruimtelijke kansen en mog�elijkheden om de 
bedrijvig�heid in Son en Breug�el te stimuleren. Deze kansen lig�g�en 
er niet alleen op de bestaande bedrijventerreinen (Ekkersrijt als 
schone energ�iecentrale, alle platte daken bedekt met zonnepanelen 
en g�ebruik alternatieve brandstoffen bij productieprocessen 
zoals biodiesel) en de centrumg�ebieden van Son en Breug�el, 
maar ook in de woonomg�eving� waar kleinschalig�e bedrijvig�heid 
aan huis kan worden g�estimuleerd en in het buiteng�ebied 
(recreatie, plattelandsvernieuwing� en in vrijkomende ag�rarische 
bedrijfsbebouwing�).

Behoud van deze bestaande voorziening�en in of direct g�renzend 
aan de woonwijken blijft het uitg�ang�spunt. Om die reden zijn 
verplaatsing�en van voorziening�en naar g�ebieden buiten de 
woonwijken niet aan de orde. Herontwikkeling� van de voorziening�en 
zal zoveel als mog�elijk binnen dezelfde woonwijken plaats vinden.
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3 Toekomstbeeld: een totaalbeeld
3.1 Een ruimtelijke uitnodig�ing�

In “De Toekomstvisie van Son en Breug�el” zijn de ambities en doelen 
voor de toekomst beschreven:
• een beperkte toename van het aantal woning�en die in hoofdzaak 

binnen het bestaande stedelijke g�ebied een plaats krijg�en;
• behoud van het g�roen en de g�roene identiteit;
• een levendig�e samenleving� waar plaats is voor jong� en oud;
• g�oede bereikbaarheid;
• een uitnodig�ende g�emeente voor bedrijven en ondernemers.  
 
De ambities en doelen uit de Toekomstvisie krijg�en in de 
structuurvisie een verdere ruimtelijke uitwerking�. De uitwerking�en 
leiden per deelg�ebied tot een g�edifferentieerde ‘ruimtelijke 
uitnodig�ing�’. Een differentiatie die tot stand komt door het verschil 
in karakteristieken van de onderscheiden deelg�ebieden en de 
aanwezig�heid en doorwerking� van de in het vorig�e hoofdstuk 
beschreven drag�ende thema’s.
De ruimtelijke uitnodig�ing� schetst een beeld van de kansen en 
mog�elijkheden in een g�ebied. Kansen en mog�elijkheden die richting� 
g�even aan de ruimtelijke ontwikkeling�smog�elijkheden maar beperkt 
kunnen worden door het behoud van elementen uit de drag�ende 
thema’s.

3.2 Elk deelg�ebied haar eig�en karakter
In essentie g�aat het in de deelg�ebieden om kansen en mog�elijkheden 
voor de volg�ende kernthema’s.

• Sonniuswijk: behoud cultuurhistorie, ruimte voor duurzame 
ag�rarische bedrijvig�heid, behoud open middeng�ebied, 
functiemeng�ing� aan de zuidkant (natuur, ag�rarisch, wonen, 
extensieve recreatie), invulling ontbrekende routeschakels, 
behoud landschapsstructuren.

• Ekkersrijt: reg�ionaal bedrijventerrein, aanwezig�heid 
van hig�t tech onderneming�en, meubelplein, meng�ing� 
met waterstructuur (Wilhelminakanaal en Ekkersrijt), 
zichtlocaties tezamen met aansluiting� op de 
noordoostcorridor.

• Breugel zuid: groen-blauwe structuur, extensieve recreatie, 
openheid Dommel en overig�e waterlopen, aanvullen 
ontbrekende routeschakels, komst en integ�ratie van de 
noordoostcorridor.

• Kernranden: cultuurhistorische aspecten, natuur- 
en landschapsinrichting�, mog�elijkheden incidentele 
woningbouw, extensief recreatief medegebruik, opvullen 
ontbrekende schakels routenetwerk

• Bestaand stedelijk g�ebied; behoud levendig�e g�emeenschap, 
aanwezig� zijn van waterstructuren, behoud en versterken 
van g�roene dooradering�, evenementen, vastleg�g�en 
cultuurhistorische aspecten, meng�ing� sociale-, culturele- 
en maatschappelijke functies, verkeersveilig�heid 
waarborg�en, invulling� g�even aan ontwikkeling�slocaties 
voor woning�bouw, directe aanwezig�heid voorziening�en 
behouden, levendig�e vernieuwing� van centrumg�ebieden, 
uitwerken zorg�zones in sterrenpallet.

• Bos- en natuurgebieden: mogelijkheden van extensieve 
recreatie, behoud en versterking� g�roene ambities, respect 
voor natuurwaarden, behoud van cultuurhistorische 
aspecten.

In het volg�ende hoofdstuk wordt per deelg�ebied een nadere 
uitwerking� van de ‘ruimtelijke uitnodig�ing�’ g�eg�even.
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In de “De Toekomstvisie van Son en Breug�el” zijn de ambities g�eduid 
en is richting� g�eg�even aan de wensen voor de verdere identiteit en 
ontwikkeling� van Son en Breug�el.
Deze ambities zijn van invloed op de kijk op het ruimtelijk domein. In 
de Toekomstvisie is nadrukkelijk aandacht g�evraag�d voor de:
• ‘de g�roei- en ontwikkeling�sambitie’; het meer in evenwicht 

breng�en van de bevolking�sopbouw tezamen met een lichte 
g�roei van het aantal inwoners.  Tot circa 2030 betekent dit een 
g�ewenste realisatie van minstens 700 tot 1550 woning�en;

• behoud van het landelijke en g�roene karakter van het dorp. De 
g�roei- en ontwikkeling�sambitie van de woning�en vindt plaats 
binnen de bebouwde kommen op de ontwikkeling�slocaties of 
beperkt aan de randen;

• de ‘g�roene identiteit’; de g�roenwaarde van de ons omring�ende 
natuur bewaken wij en wordt waar mog�elijk versterkt;

• de g�emeente ondersteunt en stimuleert de economische 
bedrijvig�heid, het ondernemerschap en het werklandschap van 
de toekomst;

• mobiliteitsvraag�stukken.

In de structuurvisie worden per deelg�ebied door middel van een 
‘ruimtelijke uitnodig�ing�’ aan de ambities voor het ruimtelijk domein 
verder richting� g�eg�even. Een verdere detaillering� en uitwerking� 
(veelal samen met een uitg�ewerkt uitvoering�sprog�ramma) vindt 
verder plaats in andere (visie)documenten.

4.1 Bebouwde kommen

4.1.1  Leefbaarheid
De diverse woonwijken die Son en Breug�el kent hebben een g�rote 
mate van leefbaarheid. De g�rote ruimte, de g�roene aankleding�, 
de directe nabijheid van voorziening�en, sociale en verkeersveilig�e 
wijken en straten drag�en aan deze leefbaarheid bij. De dynamiek 

kan verschillend zijn. Centrumg�ebieden zijn door hun aard en de 
ruimte die zij bieden voor andere functies en activiteiten (winkels, 
terrassen, horeca, evenementen, uiteenlopende maatschappelijke, 
sociale en culturele voorziening�en) anders van karakter dan de 
meer rustig�e woonwijken.
De leefbaarheid van deze woonwijken staat voorop. Belemmering�en 
van welke aard dan ook (effecten benzinestations, g�eluidzone 
bedrijventerrein, g�eluid vlieg�verkeer, verkeerslawaai) dienen te 
worden teg�eng�eg�aan of waar deze aanwezig� zijn waar mog�elijk 
verder te worden beperkt. Met die ambitie blijven de woonwijken 
leefbaar. 

4.1.2 Ruimte voor ontwikkeling�
De Toekomstvisie g�eeft een eerste richting� aan de ‘ambities’ van Son 
en Breug�el. Geen g�rootschalig�e nieuwbouw als verdere uitbreiding� 
van de g�emeente. In de Toekomstvisie is afstand g�edaan van de 
opg�ave om voor minimaal 3000 woning�en ruimte te zoeken. De 
g�rootschalig�e uitbreiding�sg�ebieden als “het Nieuwe Woud“, “Bouwen 
in het bos”, “Breug�el II” en “Bouwen in Sint Oedenrode” zijn 
daarmee vervallen.

De Toekomstvisie kiest voor een g�ematig�de g�roei van de g�emeente. 
Het gaat om de realisatie van circa 700 tot maximaal 1550 
woning�en. Ruimte voor deze woning�en moet g�evonden worden 
op de verscheidenheid aan (her)ontwikkeling�slocaties binnen de 
bebouwde kommen, de afbouw van de wijk Sonniuspark en beperkt 
aan de randen van de bebouwde kommen.
 
De ontwikkeling�smog�elijkheden zijn in beeld g�ebracht in het project 
‘ontwikkeling�slocaties Son en Breug�el’. Er zijn circa 40 mog�elijke 
ontwikkeling�slocaties in beeld waar woning�en g�erealiseerd kunnen 
worden. Het g�aat om mog�elijkheden in Sonniuspark, de kernranden 
en de bebouwde kommen (zie kaart; opmerking� m.b.t. kaart: nog� aan 
te passen afh. van doel). 

4 Een ruimtelijke uitnodiging per deelgebied
Bebouwde kommen
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Voor de kortere termijn (de komende 5 tot 10 jaar) zijn de locaties 
bekend en zijn er afspraken g�emaakt voor de realisatie van bijna 800 
woning�en: 
• Sonniuspark: +/- 500 (als resultaat van de discussie ‘heroriëntatie, 

kleinere verkaveling� en lag�ere prijsklassen);
• Europalaan (voormalig�e locatie Apollohal): 24
• Hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord (voormalige locatie Hiva) 

2e planfase: +/- 77
• hoek de Bontstraat – Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord 

(voormalig�e locatie Aldi): +/- 116
• hoek Nieuwstraat – Wilhelminalaan: 33
• hoek Nieuwstraat – Schoolstraat: 9
• Akkerpad: 10 woning�en;
• centrum Breugel: 36 specifieke zorgwoningen

Momenteel dienen zich concreet al weer nieuwe 
ontwikkeling�slocaties in de bebouwde kommen aan. Het betreft 
locaties die beschikbaar komen als g�evolg� van de herontwikkeling� 
van diverse schoolterreinen (nieuwbouw van scholen veelal in 
twee bouwlag�en waardoor de huidig�e locaties voor circa de helft 
vrijvallen) of herontwikkeling� van bestaande functies (zoals TNT 
g�ebouw Europalaan en voormalig�e locatie g�emeentewerf). Daarnaast 
zijn er mog�elijkheden rondom het Kerkplein en bij de transformatie 
van (een deel van) het g�emeentehuis. 

Ook in de kernrandzones is ruimte voor woning�bouw. In de 
notitie “integ�rale visie bebouwing�sconcentraties” zijn hiervoor 
mog�elijkheden g�eschetst (zie parag�raaf ‘Kernranden’).
Het g�aat voor een deel om vrije kavelbouw (de zg�n. ruimte-
voor-ruimtekavels), voor een deel om de herontwikkeling� van 
g�rotere locaties (o.a. aan de noordzijde van Driehoek) of nieuwe 
mog�elijkheden in de vorm van clusters in de kernrandzone (zuidrand 
Breug�el; zie parag�raaf ‘Breug�el zuid).

Belang�rijk in de hele g�emeente is het respecteren van de 
zog�enaamde ‘Sonse maat’, waarmee ruime huizen op ruime kavels, 
ruime straten en wijken in het g�roen worden bedoeld, met een 
hoog�waardig�e uitstraling� en dito woonkwaliteit. Deze g�roene setting� 
en maatvoering� draag�t sterk bij aan het g�evoel te midden van het 
landschap te wonen en te leven.

4.1.3  Centrumg�ebieden
In De Toekomstvisie is aang�eg�even dat het centrum van Son het   
brandpunt vormt van winkels, horeca, evenementen en allerlei   
sociaal-culturele activiteiten. De aantrekkelijkheid voor verschillende  
functies in het centrumg�ebied wordt versterkt omdat het van 
essentieel belang� is  voor een sterke actieve dorpsg�emeenschap. 
Het centrumg�ebied van Breug�el is van g�root belang� voor de 
sociale kracht van Breug�el en zal worden versterkt. Daarmee is op 
hoofdlijnen een koers uitg�ezet voor de beide centrumg�ebieden. Voor 
de beide centrumg�ebieden is, g�elet op het verschillende karakter 
van de centrumg�ebieden een eig�en ruimtelijke uitnodig�ing� nodig� om 
initiatieven te ontlokken.

Sonniuspark
• huidig�e mog�elijkheden bestemming�splan;
• heroriëntatie: ander prog�ramma, andere verkaveling�
• resterende woningbouwcapaciteit fluctueert afhankelijk van keuzes tussen 350 en 

500
Europalaan, locatie Apollohal
     

   24 dure huurwoning�en, zorg�appartementen

centrum Breugel
• ontwerp 36  specifieke zorgwoningen

hoek Nieuwstraat - Wilhelminalaan:
• huidig�e mog�elijkheden bestemming�splan;
• heroriëntatie: detailhandel en 33 betaalbare wooneenheden, sociale huur- en/of 

koop
Akkerpad
• ontwerp 10 woning�en en detailhandel
hoek Nieuwstraat - Schoolstraat
• ontwerp 9 woning�en

hoek de Bontstraat-Nieuwstraat-Kanaaldijk Noord
• herontwikkeling� winkelfunctie en omg�eving� in woning�bouw
• circa 116 wooneenheden

Hiva, 2e planfase
     

   
   circa 77 wooneenheden, sociale huur- en/of koop

Ontwikkelingslocaties
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4.1.3.1 Centrumg�ebied Son
In De Toekomstvisie is als ambitie voor het centrumg�ebied van 
Son aang�eg�even ‘het realiseren van een aantrekkelijk centrum, dat 
uitnodig�t tot ontmoeten en verblijven en bijdraag�t aan de identiteit 
van de g�emeenschap’.
Gekoppeld aan de alg�emene ambitie zijn er in het kader van 
de verdere uitwerking� in de ‘centrumvisie Son’ vier belang�rijke 
bouwstenen vastg�eleg�d die g�ezamenlijk het kader vormen voor 
het opstellen van deze visie en de diverse prog�ramma’s. De 
bouwstenen zijn compact, bedrijfsvriendelijk, diversiteit functies en 
bereikbaarheid.

Het centrumg�ebied van Son is een aaneenschakeling� van diverse 
ruimtelijke eenheden (zones) waarvan de som g�roter is dan het 
totaal van de afzonderlijke onderdelen. De samenhang� tussen deze 
delen enerzijds en de specifieke functies per locatie anderzijds 
vormen de ruimtelijke bouwstenen die de functies samenvoeg�en. 
Gezamenlijk worden ze verantwoordelijk voor een aantrekkelijk 
en toekomstbestendig centrum. De  locaties met specifieke 
ontwikkelmog�elijkheden zijn:

1. Nieuwstraat oost (hoek Wilhelminalaan)
2. openbare ruimte
3. Markt / Dommelstraat
4. Kerkplein
5. achterzijde Taylorstraat
6. omg�eving� g�emeentehuis
7. Raadhuisplein   

De ruimtelijke eenheden en de verschillende ontwikkeling�en en 
projecten in het centrumg�ebied van Son vormen aanleiding� om 
voor het centrumg�ebied van Son een nieuwe visie op te stellen. 
Openstaande huisvesting�svraag�stukken zoals die rond de bibliotheek, 
Vestzaktheater en g�emeentehuis vrag�en om antwoorden. Verwachte 
verschuiving�en zoals de internetwinkels voor de detailhandel, leg�e 
plekken en initiatieven van private partijen hebben een “momentum” 

g�ecreëerd. In de ‘centrumvisie Son’ staat het beg�rip aantrekkelijkheid 
van het centrum voorop. Deze aantrekkelijkheid wordt primair 
bepaald door een aantrekkelijke compacte g�roene verblijfsruimte, 
het versterken van de woonfunctie en - erg� belang�rijk- het 
versterken van het winkelaanbod en sociaal culturele voorziening�en. 
Het inzetten op een g�roene aantrekkelijke verblijfsruimte en 
versterken van het winkelaanbod is een g�emeenschappelijke 
inspanning�.  Als g�emeente willen we hier g�raag� onze materiele en 
beleidsmatig�e mog�elijkheden voor inzetten. De ondernemers zullen 
ook hun rol moeten pakken om het tot een daadwerkelijk succes te 
maken. 

In de ‘centrumvisie Son’ zijn de deelg�ebieden, ontwikkeling�en en 
projecten in samenhang� met elkaar g�ebracht.  Aan de hand van een 
uitvoering�sprog�ramma zal uitvoering� worden g�eg�even aan deze 
‘ruimtelijke uitnodig�ing�’. 

Nieuwstraat oost
De Nieuwstraat oost wordt meer bij het centrum betrokken. 
Belang�rijk onderdeel hiervan vormt de ontwikkeling� van de 
hoek Nieuwstraat-Wilhelminalaan. Deze locatie wordt bestemd 
voor wonen met in de plint ruimte voor detailhandel. Met deze 
herontwikkeling� wordt teg�elijkertijd een kwaliteitsimpuls aan dit 
g�ebied g�eg�even. Het verderop g�eleg�en g�edeelte biedt ruimte aan een 
combinatie van functies. Boven detailhandels- of werkfuncties zijn 
mog�elijkheden om de woonfunctie te versterken. In meer zuidelijke 
richting�, in de overg�ang�szone naar de Markt, zijn mog�elijkheden 
tot versterking� van de huidig�e horecafuncties ondersteund door 
terrassen.
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Openbare ruimte 
De bestaande openbare ruimte blijft g�rotendeels in tact. Er wordt 
verder ing�ezet op een verg�roening�. Het toeg�epaste g�roen bestaat 
primair uit losse elementen en blokhag�en.

Markt / Dommelstraat
De Markt met haar karakteristieke uitstraling� is een cluster voor de 
horeca. Kleinschalig�e ing�repen in de openbare ruimte zullen deze 
horecafunctie verder onderstrepen en faciliteren. De plannen qua 
modernisering� en uitbreiding� van het bestaande café-restaurant met 
een hotelvoorziening� vormen een horecaschakel naar het Kerkplein. 
Qua massaliteit dient deze schakellocatie recht te doen aan de 
uitstraling� die zowel de Markt als het Kerkplein vraag�t.

Kerkplein
Voor het Kerkplein haken we functioneel aan bij de g�edachte 
zoals die ook al is beschreven in de ‘visie Kerkplein’. De noord- 
en zuidzijde van het plein krijg�en een besloten karakter. Qua 
bouwmassa moeten deze zo ing�etog�en zijn dat deze het plein niet 
in de schaduw zetten en de toeg�ang� naar het park Vroonhoven aan 
het zicht onttrekken. De ing�ang� naar park Vroonhoven wordt tevens 
verplaatst en zo g�esitueerd dat deze zichtbaar is lang�s de toren.  Aan 
de noordkant van het plein draag�t de modernisering� en uitbreiding� 
van de Zwaan zorg� voor het besloten karakter. 
Mede door de huidig�e functies rond het Kerkplein zien we dit 
plein verder als het concentratiepunt van sociale, culturele en/
of maatschappelijke voorziening�en. De ruimtelijke driehoek 
die wordt g�evormd door de zuidzijde van het Kerkplein en het 
Vestzaktheater is het beste g�ebied om deze voorziening�en samen 
te breng�en en te concentreren. Daarmee kan ruimte ontstaan om 
ook andere functies, zoals wonen toe te voeg�en op een dorpse 
maat. De zuidkant van het plein biedt mog�elijk ruimte aan een 
multifunctionele accommodatie waar verschillende maatschappelijk 
en/of culturele functies in onderg�ebracht worden. Zo wordt een 
bijdrag�e g�eleverd aan de g�ewenste levendig�heid. Voor de feitelijke 

invulling� zijn een g�root aantal opties. De positie en ontwikkeling� 
van de kerk en de mog�elijkheden van de pastorielocatie zijn 
hierbij ruimtelijk bepalende factoren. Ook functionele factoren en 
financiële componenten spelen een rol bij de uiteindelijke invulling 
en vormg�eving�. 
Qua g�roeninrichting� vormt het Kerkplein één g�eheel met het 
Raadhuisplein. Daarmee ontstaat een verbinding� met park 
Vroonhoven. Gelijktijdig� moet het aspect van het parkeren worden 
opg�epakt. Zo zal er ook in de parkeerbehoefte als g�evolg� van 
toevoeg�ing�en van functies moeten worden voorzien.

Locatie achter Taylorstraat
Deze enig�szins verborg�en locatie biedt nu ruimte aan het HOI-
huis, het fitnesscentrum en het parkeren. Naast behoud van deze 
functies, heeft het gebied ook potentie om extra ruimte te creëren 
voor parkeren en kan dan bijvoorbeeld (mede) ten dienste staan 
aan de parkeerbehoefte voortkomende uit de ontwikkeling�en 
op het Kerkplein. Dit als alternatief of aanvulling� op eventueel 
te creëren parkeercapaciteit g�ekoppeld aan de ontwikkeling�en 
aan het Kerkplein. Voor de huidig�e voorziening�en (HOI-huis 
en fitnessruimte) kan er dan ruimte gevonden worden in de 
ontwikkelingen rond het Kerkplein of voor de fitness mogelijk aan 
de Nieuwstraat oost.

Omgeving gemeentehuis
Voor dit g�ebied zien we ruimte voor toevoeg�ing�en voor de 
g�ecombineerde functies wonen en detailhandel. In de plint van 
de Airbornestraat is detailhandel voorzien om zo een log�ische 
verbinding� tussen 17 Septemberplein en de rest van het centrum te 
creëren. Boven de plint is ruimte voor wonen. Binnen dit concept is 
er ook nog� steeds ruimte voor publieke functies zoals het huidig�e 
g�emeentehuis. Een g�eheel of g�edeeltelijk verhuizing� naar een andere 
locatie in het centrumg�ebied is binnen de visie inpasbaar. Ruimtelijk 

is het van belang� dat het Raadhuisplein een herkenbare en 
markante afsluiting� blijft behouden.

Raadhuisplein
Het Raadhuisplein biedt ruimte aan een diversiteit aan functies, 
zoals de huidig�e situatie ook laat zien. Het plein zal zich 
waar mog�elijk meer g�aan ontwikkelen richting� een tweede 
concentratie punt voor horeca waarbij er ruimte blijft bestaan 
voor het behoud van de huidig�e diversiteit. Met de inrichting� 
van het plein zal worden aang�esloten op drie sporen, te 
weten de verg�roening� in relatie tot het Kerkplein en park 
Vroonhoven, het creëren van een passende ruimte voor zowel 
horeca en evenementen en de versterking� en afstemming� 
met de uiteindelijk ontwikkeling�en rond de omg�eving� van het 
g�emeentehuis.
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4.1.3.2 Centrumg�ebied Breug�el
In de periode 2007 – 2008 is door het bureau PON onderzoek 
g�edaan naar de leefbaarheid van Breug�el. In het PON-rapport zijn 
de volg�ende doelen beschreven: het g�oede behouden, het bestaande 
versterken en het g�ewenste toekomstbeeld vastleg�g�en.

Het toekomstbeeld voor het centrumg�ebied van Breug�el is 
inmiddels in de ‘centrumvisie Breug�el’ vastg�esteld. Een visie met een 
lang�etermijn-perspectief, die de focus bepaalt en de kaders voor 
mog�elijke ontwikkeling�en stelt.
In de centrum visie Breug�el vormen ‘samenwerking�’ en ‘clustering�’ de 
uitg�ang�spunten om Breug�el duurzaam in zijn kracht als g�emeenschap 
te behouden en te versterken. 

Deze uitg�ang�spunten zijn in het uitvoering�sprog�ramma uitg�ewerkt in 
4 deelg�ebieden:
• g�roene hof en g�roen.
• voorziening�en, detailhandel en wonen,
• binnensport, horeca en cultuur,
• buitensport en ontspanning�,

Groene hof en groen
Het bestaande g�roene karakter van het centrumg�ebied van Breug�el 
zal worden versterkt door meer samenhang� te breng�en in het g�roen 
van het g�ebied. Het bestaande beeld van bomen in het g�ras (rond de 
Boerderij en het speelveld bij Hoog�straat) zal verder in het g�ebied 
worden doorg�ezet. De onderbeg�roeiing� van de boomg�roep tussen 
de Bong�erd en de Emté zal daarbij worden verwijderd. Lang�s de 
randen zullen wo-ning�en g�ebouwd worden zodat hier een woonhof 
zal worden g�evormd. Deze “Groene Hof” zal aan de zuidzijde 
doorg�ezet worden en verbonden worden met het speelveld 
“Hoog�straat”. Tussen de twee delen van deze Groene Hof zal een 
g�root parkeerterrein worden g�erealiseerd. De parkeervakken zullen 
ing�ebed worden in het g�roen (met lag�e beg�roeiing� en bomen) zodat 
het een g�eheel vormt met de totale g�roenstructuur.

Voorzieningen, detailhandel en wonen
Op de locatie van de huidig�e basisschool De Reg�enboog� zal 
een nieuw g�ebouw worden g�erealiseerd waar een WOZOCO 
(WoonZorg�Combinatie) en een school zullen worden g�ehuisvest. 
De woonkamers van de 6 bewonersg�roepen van het WOZOCO-
deel zijn g�ericht op een ‘veilig�e’ binnentuin. Deze binnentuin 
staat visueel in verbinding� met het omlig�g�end g�roen. Het 
woonzorg�centrum zal naast de zorg� voor de 36 bewoners met een 
psychog�eriatrische indicatie (o.a. dementie) ook een buurtfunctie 
kunnen hebben (hiervandaan zal ook zorg� aan huis g�eleverd 
worden). Ook de mog�elijkheden voor een g�ezondheidspost 
(samenwerking� tussen fysiotherapeuten/huisarts) zullen nog� nader 
worden uitg�ewerkt.

Binnensport, horeca en cultuur
Tussen De Boerderij en een nieuw sportcentrum zal een nieuw 
dorpsplein worden g�erealiseerd. Op dit dorpsplein zullen de huidig�e 
9 jeu de boules banen voor De Boerderij weer een plek krijg�en. 
Daarnaast zal er op dit plein ruimte zijn voor een terras en kunnen 
er festiviteiten worden g�erealiseerd. Op dit plein zullen zo veel 
mog�elijk de bestaande bomen behouden blijven. Het nieuw te 
bouwen sport- en beweg�ing�scentrum zal met een horecavoorziening� 
op dit plein g�ericht zijn. Aan de noordzijde van het nieuw te 
bouwen sportcentrum worden extra woningen gebouwd. Deze 
woning�en verlevendig�en de straatwand aan de Astroïdelaan. Ook 
aan de zuidzijde worden teg�en het sportcentrum aan in de meer 
open g�roenstructuur (bomen in het g�ras) woning�en toeg�evoeg�d. 
Door deze woning�en, verlichting� en de openheid in het g�ebied 
wordt de verbinding� tussen het nieuwe dorpsplein en het g�rote 
parkeerterrein veel veilig�er en overzichtelijker dan in de huidig�e 
situatie.

1. boerderij
2. dorpsplein
3. sport- en beweg�ing�scentrum
4. hofje
5. parkeren
6. WoZoCo en school
7. educatief bomenpad (start en einde school)

8. tennisvelden
9. korfbal
10. handboog�
11. molenwiek

Centrumgebied Breugel
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Buitensport en ontspanning
Ten zuiden van de nieuwe WOZOCO/school lig�t een g�roene zone. 
Deze g�roene zone zal ook ruimtelijk betrokken worden bij de rest 
van het centrumg�ebied. In deze g�roene zone lig�g�en de speelvelden 
voor de buitensportverenig�ing�en en de speeltuin De Molenwiek. 
In het buitensportg�ebied zal ook de handboog�verenig�ing� een 
plek krijg�en. Om de samenwerking� tussen handboog�verenig�ing�, 
tennisverenig�ing� en korfbalverenig�ing� te versterken wordt het 
dubbelg�ebruik van kunstg�rasvelden g�estimuleerd.

4.2 Kernranden
Voor de kernranden van  “Wolfswinkel, ’t Keske en Driehoek” is de 
“integ�rale visie bebouwing�sconcentraties” vastg�esteld waarin per 
kernrandg�ebied de g�ewenste landschaps- en bebouwing�sstructuren 
zijn aang�eg�even.

4.2.1 Wolfswinkel
In het g�ebied Wolfswinkel wordt ing�ezet op behoud en versterking� 
van het karakter en de huidig�e kwaliteiten van het g�ebied. Belang� 
wordt g�ehecht aan het bewaken van de scheiding� tussen de 
g�roeiende kern van Son en Breug�el en Wolfswinkel. Hierbij is 
(g�rootschalig�e) woning�bouw niet wenselijk. De openheid van het 
g�ebied dient behouden te worden en opnieuw te worden g�ecreëerd 
op plaatsen waar verdichting� heeft plaatsg�evonden. Dit is mog�elijk 
door het verwijderen of verplaatsen van boomkwekerijen in het 
g�ebied. De boomkwekerij aan de noordkant kan behouden blijven. 
Deze lig�t binnen een bouwcluster en wordt hierdoor als onderdeel 
van de eenheid beschouwd.  Aandacht zal besteed moeten worden 
aan de landschappelijke inpassing� door randen te beplanten met 
hag�en. De natuurwaarden in en rondom het Dommeldal zijn 
belang�rijke kwaliteiten in het g�ebied. De open hog�er g�eleg�en akkers 
dienen, voor het behoud van de cultuurhistorische waarden, open 
g�ehouden te worden. Deze akkers dienen landschappelijk versterkt 
te worden door randen en weg�en te beplanten met populieren of 
eiken lang�s de lanen.

In de huidig�e situatie zijn veel woning�en en erven omg�even door 
uitheemse beplanting�. Dit past niet bij de karakteristiek van 
het beekdal. Deze plekken dienen beter beleefbaar g�emaakt te 
worden.  Aansluiting� op de karakteristiek van het g�ebied wordt 
g�ecreëerd wanneer de plekken meer open worden en beplanting� 
wordt verwijderd. Ten behoeve van de privacy van bewoners dient 
bestaande uitheemse beplanting� zoals laurier en coniferen vervang�en 
te worden door meidoorn, els, wilg� en/of populier. Bij intensivering� 
van het g�ebied zijn op incidenteel mog�elijkheden voor kleinschalig�e 
woning�bouw. De linten Waterhoef en Wolfswinkel worden aang�ezet 
door middel van nieuwe lang�g�evelboerderijen. Deze nieuwbouw 
versterkt de oude linten en creëert nieuwe knopen bij de huidig�e 
boerderijen. De entrees naar het achterlig�g�ende Dommeldal 
worden hiermee benadrukt. Wenselijk is de boerderijen zodanig� 
te positioneren dat uitzichten op het Dommeldal mog�elijk blijven. 
De typolog�ie van de bebouwing� dient aan te sluiten bij de huidig�e 
lang�g�evelboerderijen. Om het ‘g�eïsoleerde’ karakter van Wolfswinkel 
te bewaken wordt verdere intensivering� met woning�bouw hier niet 
wenselijk g�eacht.

4.2.2 ‘t Keske
Bij ‘t Keske is het van belang� de bestaande linten met hun 
karakteristieken te behouden en te versterken. De afwisseling� 
tussen open- en beslotenheid, door de besloten linten met 
doorzichten naar het achterg�eleg�en Dommeldal, is een belang�rijke 
kwaliteit. Op enkele locaties is intensivering� mog�elijk. Het accent bij 
‘t Keske lig�t op het versterken van de natuur- en landschapswaarden 
van het dal van de Breug�elsche Beek. De beek wordt beter in het 
landschap zichtbaar g�emaakt door de beek natuurvriendelijker in te 
richten en de kenmerken van het beekdallandschap te versterken. 
Dit is mog�elijk door het contrast tussen de hog�e drog�e delen 
en de natte lag�e delen te verg�roten. De hog�e drog�e delen blijven 
open, ing�ericht met kruidenrijk g�rasland. De lag�e delen worden 
ing�ericht met bloemrijk hooiland, moerasbosjes, boelen en sing�els 
op de perceelsg�renzen loodrecht op de beek. De beek wordt beter 
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beleefbaar en waardevoller voor flora en fauna wanneer het water 
zichtbaarder wordt en oevers op plekken waar de beek door het 
dekzand snijdt steil worden g�ehouden. In de delen waar van nature 
een laag�te is, wordt meer ruimte aan de beek g�eg�even. Het verhog�en 
van de waterstand is mog�elijk, maar dit betekent ook verhog�ing� van 
de waterstand in de omring�ende percelen. De waarde van de oude 
akker van ‘t Keske worden verg�root door weer één g�eheel te maken 
van de akker en de omlig�g�ende bebouwing�. 

Op de aang�ewezen locaties is er ruimte voor enkele woning�en. 
Daarnaast zal aandacht uit moeten g�aan naar de achterzijden van de 
bestaande woning�en op deze plek. De eenheid van de akker wordt 
verg�root als deze met een g�raanmeng�sel wordt ing�ezaaid. Voor 
vog�els, en kleine zoog�dieren is dit een waardevol leefg�ebied. In het 
beekdal hebben zich diverse boomkwekerijen g�evestig�d. Door de 
nadelig�e ruimtelijke en waterhuishoudkundig�e invloed dienen deze 
verplaatst te worden. De achterzijde van bebouwing�slint aan de 
Orionlaan vormt een harde rand ten opzichte van de open weide op 
de hoek van de Planetenlaan en Eind. Deze rand biedt mog�elijkheden 
voor een stedenbouwkundig�e oplossing�. Op deze manier wordt 
een front van woning�en g�erealiseerd met hun oriëntatie op de open 
weide en ontstaat een nieuwe entree van het dorp. Hierbij kan 
g�edacht worden aan het ontwikkelen van een brink.
Het Keske biedt mog�elijkheden voor woning�bouw. Naast de 
woning�en op de hoek van de Planetenlaan en Eind en enkele kleinere 
clusters, is er ruimte voor de inbreiding� van een enkele woning� in 
de Van den Elsenstraat, Eind en de Planetenlaan. Deze woning�en 
versterken het lint. Aandacht dient hierbij uit te g�aan naar het 
behoud van doorzichten naar het achterlig�g�ende beekdallandschap.

4.2.3 Driehoek
Bij de Driehoek lig�t het accent op het versterken van de natuur- en 
landschapswaarden in het Dommeldal en het verstevig�en van de 
stedenbouwkundig�e structuur. Het contrast tussen het natuurlijk 
en landschappelijk attractieve beekdal en het industrieg�ebied 
Ekkersrijt dient behouden te blijven. De overg�ang� van het beekdal 

naar de Driehoek is erg� g�root. De bedrijvig�heid in de Driehoek 
past wel op deze plek, maar het beeld doet rommelig� aan. Zowel 
de bedrijfsg�ebouwen als uitheemse beplanting�, waaronder coniferen 
hang�en, vrag�en veel aandacht. Het verwijderen van de uitheemse 
beplanting� en het landschappelijk inpassen van de bedrijven 
draag�t bij aan de natuurlijke uitstraling� van het g�ebied. Van belang� 
is de leefbaarheid van het dal te verg�roten en de natuur- en 
landschapswaarden van het beekdal te versterken. Dit wordt 
bereikt door kwekerijen uit het beekdal naar de dekzandrug� van 
de Driehoek te verplaatsen. Locaties nabij de hoog�spanning�sleiding� 
zijn, vanweg�e de g�unstig�e bodem, waterhuishouding� en 
belemmering�zones, g�eschikte locaties voor deze kwekerijen. In het 
noorden van het beekdal, teg�en het Wilhelminakanaal, resteren 
nog� enkele sing�els. Het g�ebied is hier meer open dan in het zuiden. 
Dit biedt de kans om de perceelsg�renzen opnieuw in te richten 
met sing�els. Wenselijk is een duidelijke g�rens te creëren tussen het 
beekdal en het bebouwd g�ebied aan de westzijde. De weg� Driehoek, 
een oude weg� met enkele woning�en, biedt mog�elijkheden voor 
stedenbouwkundig�e versterking�. Het lint wordt voorzien van enkele 
woning�en, met de voorzijde g�eoriënteerd op het beekdal. Lang�s 
de weg� Driehoek staan enkele bomen. Door deze weg� volledig� 
te voorzien van laanbeplanting� wordt een duidelijke beg�renzing� 
en overg�ang� naar het beekdal g�ecreëerd. Tevens ontstaat er meer 
eenheid in het lint en sluit het lint beter aan bij de beplante weg�en 
Groensteeg� en Bokt.

Naast de incidentele ruimte voor ruimte woning�en biedt de 
Driehoek ruimte voor meer intensieve woning�bouw. Om de 
bestaande linten en stedenbouwkundig�e structuur te versterken 
bestaan bouwmog�elijkheden aan de Driehoek (noordelijk g�eleg�en 
oost-weststraat). Door het aanzetten van deze weg�en met 
woning�en lang�s de weg� worden aang�esloten linten g�ecreëerd. De 
typolog�ie zal moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing� in 
het g�ebied. Naast het versterken van deze linten zijn in een later 
stadium mog�elijkheden voor het met woning�bouw intensiveren van 
het huidig�e bedrijventerrein in het noorden van het g�ebied. 

Wolfswinkel

‘t Keske

Driehoek
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4.3  Buiteng�ebied
De combinatie van ‘g�roeiambitie’ en ‘g�roene ambitie’ komt tezamen 
in een aantal andere deelg�ebieden:
• Breug�el zuid;
• Sonniuswijk; 
• punt van Sonniuspark;
• natuur en bosg�ebieden.

4.3.1 Breug�el zuid
Het g�ebied ‘Breug�el zuid’ kenmerkt zich door de aanwezig�heid van 
waterlopen, Wilhelminakanaal, historische landschapsstructuren, 
ag�rarisch g�ebruik, recreatieve routes en historisch g�ehuchten. Het 
samenspel maakt dit g�ebied bijzonder.
Dit is ook erkend in de “interg�emeentelijke structuurvisie Rijk 
van Dommel en Aa”. ‘Breug�el zuid’ maakt onderdeel uit van de 
noordelijke landschapszone: laag�dynamisch, rust, cultuurhistorie, 
ruraal halfopen landschap, aanwezig�heid van g�roene en blauwe 
structuren, waarbij de continuïteit van de ecolog�ische boszone nu 
ontbreekt. Er is sprake van recreatief medeg�ebruik, landschap en 
ag�rarisch g�ebruik. Grootschalig�e ontwikkeling�en in de vorm van 
bedrijventerreinen en woning�bouwlocaties krijg�en hier g�een plaats. 
Het kleinschalig�e coulissenlandschap wordt in stand g�elaten. Dit 
biedt g�een kansen voor boomkwekerijen en derg�elijke die vrag�en om 
g�rote percelen. 

De vele differentiaties in het g�ebied ‘Breug�el zuid’ bieden eig�en 
aanknoping�spunten voor de ruimtelijke uitnodig�ing�. 

De zuidrand van Breug�el (beg�rensd door de van de Elsenstraat 
en de Breug�elsche Beek) als kernrandzone (zie ook ‘kernranden’) 
biedt kansen voor landschap, behoud ecolog�ische hoofdstructuur en 
kleinschalig�e selectief g�ekozen locaties voor woning�bouw. 
In het lint is incidenteel plaats voor een woning�. Essentiële 
doorzichten vanaf de straat naar het coulissenlandschap zijn 
essentieel voor de beleveling� van het buiteng�ebied. Invulling� van deze 

zichtlijnen (met een bedrijf, woning� of g�roen) is hier uitg�esloten. Het 
g�ebied tussen de noordzijde van de van de Elsenstraat en ten zuiden 
van de Planetenlaan is te benutten voor woning�bouw. 
De intensieve woning�bouw dient niet over de Planetenlaan heen 
te spring�en. Een incidentele woning� kan. De Planetenlaan vormt de 
g�rens tussen de bebouwde kom van Breug�el en het buiteng�ebied. Ter 
hoog�te van ’t Eind spring�t de woning�bouw niet de van de Elsenstraat 
over.  Aan de zuidzijde van deze weg� wordt het open ag�rarische 
landschap behouden. Intensieve woning�bouw is niet aan de orde. 
Een incidentele woning� is mog�elijk.

Aan de westzijde beg�int de kern Breug�el bij de St. Genovevastraat. 
Dit ontmoeting�spunt tussen de bebouwde kom van Breug�el en het 
beekdal van de Dommel moet niet verder naar elkaar toeg�ebracht 
worden. Woning�bouw is g�een optie. 

In het tusseng�ebied kan incidenteel een cluster woning�en worden 
g�erealiseerd.  Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling� van het project 
Akkerpad.  Andere clusters zijn denkbaar (o.a. terrein tijdelijke de 
Vloed).

De Breug�elsche Beek vormt een natuurlijke g�rens. De Breug�elsche 
Beek mag� meer beleefd worden in het landschap. De aanleg� van 
een ‘laarzenpad’ bevordert dit recreatieve medeg�ebruik. Mog�elijk 
vormt een enkele oversteek een nuttig�e schakel in het recreatieve 
routenetwerk zodat het pad meer verbonden wordt met Breug�el. 

De zone ten zuiden van de Breug�elsche Beek tot het kanaal 
wordt g�evormd door laag�g�eleg�en en een zeer nat en klein 
coulissenlandschap. De waarde hiervan is hoog�. Ontwikkeling�en die 
aanhaken op dit fijnmazige coulissenlandschap, natte structuur en 
landschappelijke waarden zijn welkom.  Andere ontwikkeling�en zoals 
woning�bouw worden uitg�esloten.
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Het Wilhelminakanaal is dwars door de historische perceelsvormen 
aang�eleg�d. Door zijn orthog�onale structuur heeft het kanaal 
inmiddels een eig�en kwaliteit g�ekreg�en die wordt behouden. Door 
de fiets- en wandelpaden aan weerszijde van het kanaal heeft het 
kanaal een recreatieve functie. Recreatief medeg�ebruik kan worden 
bevorderd door de eventuele aanleg� van een passantenhaven ter 
hoog�te van de zwaaikom.

Het g�ebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal is bij uitstek een 
waardevol landschap. Een mozaïek van natuur(waarden), ag�rarisch 
gebruik, extensief recreatief medegebruik, waterlopen en natte 
onderg�rond, rust en doorsneden met enkele laag�frequent g�ebruikte 
ontsluiting�sweg�en. Qua ambitie sluiten we g�eheel aan bij de 
‘interg�emeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa’. Kansen 
liggen er om het recreatief netwerk te verfijnen. Een passage over de 
Dommel komend vanuit het g�ebied Driehoek richting� watermolen 
zou een welkome aanvulling� zijn.

De Dommel doorsnijdt in noord-zuidrichting� het g�ebied ‘Breug�el 
zuid’ en g�eeft aan dit g�ebied een hog�e landschappelijke waarde. 
Behoud hiervan staat voorop. Een doorlopende wandel- en/of 
fietsroute evenwijdig aan de Dommel wordt gemist. De Dommel 
en het omring�ende Dommeldal kan daardoor nauwelijks beleefd 
worden. De aanleg� van een ‘laarzenpad’ is een mog�elijkheid de 
Dommel meer ‘open’ te beleven.

Aan de westzijde is het g�ebied Driehoek g�eleg�en. Het noordelijk 
deel van Driehoek is onderdeel van de provinciaal bepaalde 
‘stedelijk g�ebied’. Daarmee maakt dit g�ebied onderdeel uit van de 
ontwikkeling�slocaties waar het huidig�e (bedrijfsmatig�e) g�ebruik 
omg�ezet kan worden in woning�bouw. Voor het overig�e vormt het 
een onderdeel van de ‘kernrandzones’. 
Een aanvulling� op het recreatieve routenetwerk voor wandelaars 
bestaat uit een route vanuit het g�ebied Driehoek over de Dommel 
dat via een ‘laarzenpad’ aanhaakt op het g�ebied Hooijdonk en Stad 
van Gerwen. 

In het g�ebied lig�g�en enkele buurtschappen, zoals de Stad van 
Gerwen, de Kuilen en Olen. 
In het g�ebied rondom de Kuilen wordt het (kleinschalig�e) ag�rarische 
karakter in stand g�ehouden. De ontwikkeling� naar g�rote ag�rarische 
bedrijven is niet aan de orde. Indien ag�rariërs stoppen of het bedrijf 
van functie wil wijzig�en biedt dit g�ebied kansen voor faciliteiten als 
‘bed en breakfast’, kleinschalig�e camping�, caravanstalling� en derg�elijke 
(verg�elijkbaar met de mog�elijkheden in de andere kernranden).
In de landschappelijke structuur past de ontwikkeling� van een 
landg�oed (bv landg�oed Oolen) prima.
De bestaande structuren van De Kuilen en Olen bieden lang�s 
bestaande ontsluiting�en beperkt ruimte om een enkele woning� 
toe te voeg�en. Het historische stukje Hooijdonk biedt kansen 
als recreatief attentiepunt (in het g�rensg�ebied van de g�emeente 
Son en Breug�el en Nuenen c.a.) door ook te kijken of een brug�/
oversteekplaats nabij Hooijdonk toeg�evoeg�d kan worden.

De komst van de noordoostcorridor (zie parag�raaf 
‘mobiliteitsnetwerk’) g�aat dit g�ebied doorkruisen. De impact die 
dit heeft op de huidig�e landschaps- en waterstructuren zal op een 
g�oede wijze g�ecompenseerd dienen te worden. In verband met 
de leefbaarheid in Driehoek en de woonwijken aan de zuidzijde 
van Son en Breug�el dient g�eluid hier ‘weg�’ te blijven. Dat beg�int 
met een g�oede inpassing� van de weg� in het landschap. Passag�es 
van de Dommel en het Dommeldal dienen zeer zorg�vuldig� plaats 
te vinden. De bestaande passag�es van het onderlig�g�end weg�ennet 
(passag�e Eindhovenseweg� en passag�e Stakenburg�straat) dienen 
daarbij behouden te blijven. Het g�ebied ten zuiden van het Wil-
helminakanaal moet van en naar Son en Breug�el voor passanten en 
recreanten bereikbaar blijven. 
De noordoostcorridor heeft, afhankelijk van de exacte ligging van 
de weg�, g�evolg�en voor het g�ehucht Stad van Gerwen. Bekeken moet 
worden of behoud nog� aan de orde kan zijn of dat zwaar ing�ezet 
moet worden op compenserende maatreg�elen.
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4.3.2 Sonniuswijk
Het weg�vallen van de g�rootschalig�e woning�bouw in het g�ebied 
Sonniuswijk heeft g�eleid tot een eerste visie voor dit g�ebied, het 
opiniërend document ‘visie Sonniuswijk’. In de structuurvisie is deze 
aanzet tezamen met overig�e thema’s (zie hoofdstuk 2) meeg�ewog�en. 
 
Uitg�eg�aan wordt van de cultuurhistorische achterg�rond van het 
g�ebied (open heidelandschap), het landschappelijk raamwerk (bossen, 
water-winstructuur, laanbeplanting� lang�s orthog�onale weg�en), de 
ruimte (weidsheid van het g�ebied), het ag�rarisch-, landschappelijk- 
en recreatief medeg�ebruik van het g�ebied en de veelal orthog�onale 
structuren met voornamelijk ag�rarische en ag�rarisch verwante 
bedrijvig�heid lang�s de weg�en.
Om deze waarden te koesteren, is een g�estuurde ontwikkeling� 
van het g�ebied g�ewenst en zijn voor de verschillende deelg�ebieden 
ruimtelijke uitnodig�ing�en g�eschreven. Er ontstaat naast de bestaande 
activiteiten, ruimte voor pioniers met nieuwe ontwikkeling�en die 
duurzaam en/of innovatief zijn, extensieve recreatie, incidentele 
woning�en en zoveel mog�elijk handhaving� van de orthog�onale 
structuur. Duurzaamheid die ook doorwerkt in het beperken 
van g�eluid- en g�eurbelasting� zodat recreatieve ontwikkeling�en en 
incidentele woning�bouw een betere beleving� krijg�en. 

De verschillende kwaliteiten leiden in de volg�ende deelg�ebieden tot 
een eig�en ruimtelijke uitnodig�ing�.

A. de meer dichte gebieden
De zone ten noorden van het waterwinbos tot het beg�in van 
de Airborneweg� en de zone tussen het westelijk deel van de 
Brouwerskampweg� en het Walkampsdijkje (g�emeenteg�rens) als 
g�roene verbinding�as tussen de bossen van Son en Breug�el met het 
Groene Woud. 
Het dichte g�ebied biedt ruimte voor bestaande activiteiten en 
functies. Daarnaast bieden deze g�ebieden ruimte voor nieuwe 
ontwikkeling�en binnen g�roene kamers, waar deze functies duurzaam 

en innovatief van karakter zijn. Hier zouden boomkwekers ook 
een plek kunnen vinden (ieder in een eig�en kamer). Een zone als 
de kraamkamer voor duurzame ag�rarische bedrijven, innovatieve 
ag�rarische bedrijven en/of, duurzame energ�ieopwekking� behorend 
bij de eig�en ag�rarische bedrijfsvoering�. De ontwikkeling�en dienen 
dwing�end binnen ‘g�roene kamers’ plaats te vinden, waarbij g�eldt dat 
het perceel rondom met hoog� g�roen omzoomd moet worden.

B. het half open landschap
De zone direct ten zuiden van de Airborneweg� en de zone ten 
zuiden van de weg� Sonniuswijk.
Het half open landschap nabij de Airborneweg� biedt ruimte voor 
de bestaande activiteiten en functies en nieuwe duurzame en 
innovatieve ag�rarische bedrijven. Er hoeft g�een inpassing� plaats te 
vinden in ‘g�roene kamers’, maar perceelsg�renzen kunnen beg�eleid 
worden door g�roene lijnen/linten die aan het eind van het perceel 
(g�ericht op het open middeng�ebied) open blijven. Dit in verband 
met zichtlijnen en het waarborg�en van de open structuur van dit 
middeng�ebied.

Het half open landschap ten zuiden van de weg� Sonniuswijk 
biedt ruimte aan de bestaande activiteiten en functies. Daarnaast 
biedt dit g�ebied ruimte aan nieuwe ontwikkeling�en in de vorm 
van wonen, zorgwonen / zorgboerderij, extensieve recreatieve 
mog�elijkheden, natuur en klein-schalig�e ag�rarische bedrijven (g�een 
andere bedrijven). Er is g�een sprake van een ‘g�roene’ beg�eleidende 
structuur. Er mogen geen extra zichtblokkers komen. Er dienen 
zichtlijnen te zijn tussen elke 2 percelen. De rechte bosrand 
(orthog�onale structuur) van de Sonse Heide blijft op g�rond van 
de cultuurhistorische betekenis zoveel mog�elijk in tact. Van de 
orthog�onale structuur kan worden afg�eweken als de te positioneren 
functies (zoals een g�olfbaan) daarom vrag�en. 
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C. het open landschap
Het middeng�ebied tussen de weg� Sonniuswijk en Airborneweg�, 
uitlopend en aanhakend in oostelijke richting� op de open structuur 
ten oosten van de A50. Hier kan een enkel solitaire boom of bosje 
staan. Voor het overig�e blijft dit vooral een open g�rasland, weide en 
akkerbouw met lage tot maximaal ooghoogte reikende begroeiing. 
Cultuurhistorisch ontstaat hier een knipoog� naar de bevrijding� uit de 
Tweede Wereldoorlog�. 
 

4.3.3 Punt van Sonniuspark
Om een eig�en entreebeleving� van de kern Son te houden wordt de 
landelijke openheid die hier nog� wordt beleeft g�ekoesterd. Zowel 
voor de g�ebruikers van de Rooijseweg� als voor de beleving� vanaf 
de snelweg�. Son en Breug�el moet niet aan of verder richting� Nijnsel 
g�roeien. De bebouwde kom van Son dient pas bij de woonwijk 
Sonniuspark een aanvang� te nemen. 
De open landschappelijke vensters die uitzien op het g�ebied 
Sonniuswijk en het g�ebied van de Dommel worden behouden. 
Er is g�een ruimte voor een g�eluidswal, g�een dichte beplanting�, 
het doorzetten van het bos in noordelijke richting�, intensieve 
woonbebouwing� of verdichting� van het lint lang�s de Rooijseweg�. Voor 
ontwikkeling�en die afbreuk doen aan de g�ewenste landschappelijke 
open beleving� is g�een plaats. Er is ruimte voor een enkele woning� in 
het g�ebied die landschappelijk in het g�ebied moet worden ing�epast 
zodanig� dat de openheid van het g�ebied wordt g�e-respecteerd. 

4.3.4 Natuur- en bosg�ebieden
De natuur- en bosg�ebieden vormen een belang�rijk uitloopg�ebied 
voor de aanlig�g�ende en dichtbij g�eleg�en woonwijken. De natuur- en 
bosg�ebieden hebben daarmee een g�emeng�de functie die toeziet op 
bos, natuur, productiebos en recreatief uitloopg�ebied. 
De recreatieve betekenis van de natuur- en bosg�ebieden dient 
aandacht te krijg�en, waarbij de recreatieve voorziening�en op 
een kwalitatief hoog� peil worden g�ehouden. Voor de recreatie is 
afwisseling� tussen open en dicht, markante bomen en plekken van 
belang�. 
De aanwezig�e natuurwaarden, voornamelijk aanwezig� in het ven 

Oud Meer en de randzone rond dit ven. In deze randzone zijn 
veel g�radiëntsituaties aanwezig�. Veelzijdig�e functievervulling� van het 
natuurg�ebied is g�ewenst. De natuurbehoudsfunctie dient versterkt 
te worden. De houtproductiefunctie ziet toe op productie van 
kwalitatief g�oed hout. 
Een deel van het bosg�ebied kan g�eleidelijk worden omg�evormd naar 
een natuurlijk loofbos. Ook een g�eleidelijke overg�ang� van bos naar 
heide wordt nag�estreefd.

Het beekdal van de Dommel kan verder g�ebruikt worden voor 
extensieve vormen van recreatie, waarbij de ecologische kwaliteiten 
niet worden verstoord. We denken bijvoorbeeld aan visplaatsen, 
bloemen plukweides, picknick plaatsen en derg�elijke. Door de 
aanleg� van poelen, plaatselijke verbreding�en kan de waterberg�ende 
capaciteit en tevens de ecolog�ische kwaliteit toenemen, doordat 
meer biotopen kunnen ontstaan.

Maar niet alleen de Dommel, ook de beekdalen van de Breug�elsche 
Beek, Ekkersrrijt en de Groote Beek verdienen het om beter 
ervaarbaar en zichtbaar te worden g�emaakt. Dit door wandelroutes 
(laarzenpad) lang�s en over de beken en waar mog�elijk door 
herinrichting� van het beekdal.

Verder bestaat de wens, om een robuuste g�roene verbinding� te 
realiseren aan de oostzijde van de g�emeente. Door versterking� 
van de hier aanwezig�e bospercelen, deels met cultuurhistorische 
waarden en/of natuurwaarden, kan een sterke landschapsschakel 
worden g�emaakt tussen de bos- en natuurg�ebieden ten zuiden van 
de Stad van Gerwen, via het g�ebied Mosbulten, naar het Vressels Bos 
(g�emeente Sint Oedenrode).
Een andere verbinding� is g�ewenst aan de noordwestzijde van de 
g�emeente, tussen de Sonse Heide en het nationale landschap het 
Groene Woud.
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Behoud en versterking� van deze g�roene identiteit vormt uitg�ang�spunt 
bij nieuwe ontwikkeling�en. In het g�ebied net ten noorden van het 
Wilhel-minakanaal en ten westen van de A50 (‘bosg�ebied west’) 
lig�g�en mog�elijkheden voor een ‘g�roene uitbreiding� (mede als 
compensatieg�ebied) in de vorm van een combinatie van de natuur en 
bos met daarin verwerkt een kleinschalig� ag�rarisch landschap.

4.4  Ekkersrijt
Son heeft vandaag� de dag� veel bedrijvig�heid in veel economische 
sectoren. Tussen het Wilhelminakanaal en de snelweg� A50 lig�t 
Ekkersrijt, een g�root bedrijventerrein van (boven)reg�ionale betekenis. 
De naam Ekkersrijt is ontleend aan de waterloop Ekkersrijt die 
op het bedrijventerrein nog� steeds is terug� te vinden. Enkele g�rote 
industriële bedrijven, g�roothandelsbedrijven, hig�h tech bedrijven 
en winkelketens zijn op het bedrijventerrein g�evestig�d. De lig�g�ing� 
aan het Wilhelminakanaal maakt de aanvoer van de g�rondstoffen 
mog�elijk. 
Van belang� is verder het Science Park Ekkersrijt dat eveneens deel 
uitmaakt van het bedrijventerrein Ekkersrijt. Het herberg�t een aantal 
bedrijven die hoog�waardig� technolog�ische producten vervaardig�en. 
Ook onderneming�en in de ict- en telecommunicatiesectoren zijn 
hier g�evestig�d.

Het bedrijventerrein Ekkersrijt is inmiddels van reg�ionale en 
zelfs nationale betekenis. Het g�aat om een werklandschap 
met verschillende g�ezichten. In het g�edeelte dat g�renst aan de 
Eindhovenseweg� ten zuiden van het Wilhelminakanaal lig�t het 
oorspronkelijke kleinschalig�e bedrijventerrein waar van oudsher 
veel lokale bedrijven zijn g�ehuisvest. Direct aan de oostzijde van de 
A50 is sprake van g�rote bedrijfspercelen, waarvan een enkele wordt 
herontwikkeld. Een herontwikkeling� in de vorm van opsplitsing� in 
kleinere veelal log�istieke bedrijfspercelen. 
De zone lang�s de A50 is aantrekkelijk als zichtlocatie waar bedrijven 
zich kunnen presenteren, bijvoorbeeld voor Brainport bedrijven die 
kennisintensief zijn. De ontwikkeling� met log�istieke bedrijvig�heid kan 
zich voortzetten lang�s het Wilhelminakanaal. In de noordwesthoek 

ontwikkelt zich de afvalverwerkende bedrijvig�heid al dan niet 
ondersteund door de komst van een reg�ionaal overslag�centrum. Wel 
dient rekening� te worden g�ehouden met de aanwezig�e ecolog�ische 
g�roenwaarden. In de oksel van de A50 en het direct ten westen 
hiervan g�renzende g�ebied ontwikkelt zich de meubelboulevard. 
Een consumenteng�ebied bij uitstek. Het g�ebied loopt in westelijke 
richting� over in het science park, met in de zuidwesthoek een 
extensief recreatief bos- en watergebied.  Algemeen zou de 
bebouwing� in hoog�te mog�en toenemen in verband met intensiever 
ruimteg�ebruik en om bedrijfseconomische afweg�ing�en van het 
bedrijfsleven zelf. 

De hoofdentree Ekkersrijt 10.000 vormt tot nu toe de voornaamste 
toeg�ang�spoort tot dit g�ebied. De hoofdentree met de centrale 
as kan worden verdicht door in het midden te bouwen of juist 
de ‘wanden’ meer te benutten. Bebouwing� met meer hoog�te in 
samenhang� met een g�roene inkadering� draag�t bij aan een echte 
‘entreebeleving�’.

De komst van de noordoostcorridor biedt aan de zuidrand van het 
oostelijk deel van Ekkersrijt kansen op een verdere ontwikkeling� 
van deze zone als zichtlocatie. De (her)ontwikkeling�en van 
dit deel van het bedrijventerrein met een intensiever g�ebruik 
betekent meer vervoersbeweg�ing�en. Een directe aansluiting� van 
dit g�ebied op de noordoostcorridor biedt mog�elijkheden tot een 
g�oede ontsluiting� voor deze bedrijven. Een tweede toeg�ang� tot 
Ekkersrijt g�eeft de oostzijde van dit bedrijventerrein een enorme 
impuls waardoor de kans op verloedering� in deze oosthoek om 
kan slaan naar ontwikkeling� en upg�rading�. Niet alleen de betere 
bereikbaarheid, maar ook de kwaliteitsslag� naar zichtlocaties lang�s 
de noordoostcorridor ter hoog�te van Ekkersrijt oost, g�even dit 
deel van Ekkersrijt de kans uit te g�roeien tot een bovenlokale 
hotspot. De lig�g�ing� van de noordoostcorridor ten opzichte van 
Ekkersrijt oost (er vlak teg�en aan dan wel op meer afstand g�eleg�en) 
biedt minder of meer kansen voor extra ontwikkelingsruimte voor 
bedrijven in deze zone van zichtlocaties.
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opstellen landschapsbeleidsplan / g�roenbeleidsplan g�emeente g�emeente
onderzoek koppeling� landschapsstructuur “Nieuwe Heide” 
met “Groene Woud”

g�emeente g�emeente

onderzoek versterken landschapsstructuur oostzijde g�emeente g�emeente
beg�eleiden initiatieven zuidzone Sonniuswijk initiatiefnemer / g�emeente landschapsinvestering�sreg�eling� g�emeente Son en 

Breug�el, leg�esverordening�, anterieure overeenkomst
landschapsontwikkeling� en uitvoeren 
compensatieverplichting�en oksel A50 en Wilhelminakanaal

g�emeente g�emeente

onderzoek masterplan bestaand bedrijventerrein Ekkersrijt g�emeente g�emeente
beg�eleiding� initiatieven heroriëntaties bestaand 
bedrijventerrein Ekkersrijt

g�emeente initiatiefnemer(s), leg�esverordening� anterieure 
overeenkomst

onderzoek entreepotentie Ekkersrijt 10.000 g�emeente, initiatiefnemer(s) initiatiefnemer(s), g�emeente; anterieure 
overeenkomst

beg�eleiding� initiatief passantenhaven initiatiefnemer / g�emeente financiering initiatiefnemer
beg�eleiding� onderzoek reg�ionaal overslag�centrum Ekkersrijt initiatiefnemer(s) financiering initiatiefnemer(s)
onderzoek mog�elijkheden wandelroutes lang�s 
waterstructuren

g�emeente / initiatiefnemer(s) g�emeente /  initiatiefnemer(s)

onderzoek zichtbaar maken waterstructuur Beekpad bij 
Kloosterstraat

g�emeente g�emeente

onderzoek zichtbaar maken waterstructuur oksel A50 en 
Wilhelminakanaal (terrein Betonson)

initiatiefnemer, g�emeente initiatiefnemer, g�emeente

opstellen cultuurhistorische waardenkaart Son en Breug�el 
(fase 2)

g�emeente g�emeente

onderzoek vertaling� cultuurhistorische waardenkaart naar 
bestemming�splannen

g�emeente g�emeente

inventariseren potentiële monumenten monumentencommissie en g�emeente g�emeente
onderzoek aanvulling routenetwerk; fietsroute westzijde 
A50 tussen Ekkersrijt, Sonse Heide en Sonniuswijk

g�emeente g�emeente

Op het bedrijventerrein komen enkele kleinere frag�menten van de 
ecolog�ische hoofdstructuur voor. In de noordwesthoek g�renzend 
aan de A50 biedt dit kansen om de (onderg�rondse) waterstructuur 
inclusief de aanleg van een fietspad, op een aantrekkelijke wijze 
landschappelijk in te passen.

Het bedrijventerrein Ekkersrijt kent een geluidzone die de maximale 
hoeveelheid g�eluid bepaalt. Aan de noordzijde van Ekkersrijt zou 
vanweg�e de nabijheid van bestaande woong�ebieden en de g�edachten 
over herontwikkeling�en in deze richting� (zie ‘bebouwde kommen; 
ruimte voor ontwikkeling�’) de g�eluidzone hier verkleind moeten 
worden. Bijvoorbeeld door het inperken van milieucateg�orieën aan 
deze kant van Ekkersrijt. De g�eluidruimte zou bij het ontbreken van 
woning�en aan de zuidzijde hier verg�root kunnen worden.  
Als g�evolg� van het verplaatsen c.q. verdwijnen van sommig�e 
bedrijven kan er ruimte komen door wijzig�ing� (aanpassing�) van de 
milieuhindercontouren, wat ruimte voor uitbreiding� van naastg�eleg�en 
bedrijven zou kunnen inhouden.

Internetverkooppunten nemen een vlucht met uitleverpunten op 
g�oed te bereiken plekken. Waar sprake is van uitsluitend log�istieke 
handeling�en is hierteg�en g�een bezwaar. Echter de ontwikkeling� 
van deze locaties met ook ‘toonzalen / showrooms’ waar ook 
de te verkopen artikelen worden g�epresenteerd neig�t naar een 
(onbedoelde) ontwikkeling� van detailhandel op het bedrijventerrein 
en dient in verband met de concurrentie met winkelfuncties in 
centrumg�ebieden kritisch te worden benaderd (teg�eng�aan).

Activiteit Door Financiële grondslag
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onderzoek aanvulling routenetwerk; fiets/wandelroute in 
open middeng�ebied Sonniuswijk (route weg� Sonniuswijk en 
Airborneweg�)

g�emeente g�emeente

onderzoek aanvulling routenetwerk; fietsroute langs 
zuidzijde Planetenlaan naar fietspad Lieshoutseweg

g�emeente g�emeente

onderzoek aanvulling� routenetwerk; wandelroute lang�s De 
Dommel

g�emeente g�emeente

onderzoek aanvulling� routenetwerk; wandelroute lang�s de 
Breug�elsche Beek

g�emeente g�emeente

onderzoek aanvulling routenetwerk; fiets/wandelroute Drie-
hoek – Dommel – Hooijdonk

g�emeente g�emeente

aanleg� Slowlane reg�io en g�emeente reg�io en g�emeente
landschappelijke inpassing� en onderzoek compensatiemog�e-
lijkheden noordoostcorridor

provincie en g�emeente rijk, provicie, reg�io

onderzoek effecten aansluiting� Son en Breug�el op 
noordoostcorridor

provincie en g�emeente rijk, provicie, reg�io

ontwikkeling� woon-zorg�zones g�emeente, initiatiefnemer(s) g�emeente; initiatiefnemer(s), anterieure 
overeenkomst

beg�eleiden initiatieven invulling� ontwikkeling�slocaties be-
bouwde kommen

initiatiefnemer Initiatiefnemer(s), leg�esverordening� anterieure 
overeenkomst

onderzoek invulling� ontwikkeling�slocaties g�emeentelijke ei-
g�endommen bebouwde kommen

g�emeente g�rondbeleid

nader onderzoek en invulling� potenties centrumvisie Son g�emeente g�emeente; initiatiefnemer(s), leg�esverordening�, 
g�rondbeleid anterieure overeenkomst

nader onderzoek en invulling� potenties centrumvisie 
Breug�el

g�emeente g�emeente; initiatiefnemer(s), leg�esverordening�, 
g�rondbeleid anterieure overeenkomst

beg�eleiden initiatieven kernrandzones initiatiefnemer en g�emeente landschapsinvestering�sreg�eling� g�emeente Son en 
Breug�el, g�rondbeleid en anterieure overeenkomst

opstellen mobiliteitsvisie g�emeente g�emeente

Activiteit Door Financiële grondslag
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6.1 Inspraakprocedure
De ontwerpstructuurvisie heeft in de periode *** 2013 tot en met 
**** 2013 ter inzag�e g�eleg�en. In deze periode is een ieder in de g�ele-
g�enheid g�esteld te reag�eren op het ontwerp.
Er zijn *** inspraakreacties vervang�en. Een reactie hierop is 
verwoord in de “inspraaknotitie ontwerpstructuurvisie Son en 
Breug�el”. De inspraakreacties hebben wel / niet g�eleid tot aanpassing� 
van de ontwerpversie.  

6.2 Verantwoording� MER
De ‘Ruimtelijke Uitnodig�ing�’ omvat g�een visies of ambities op g�rond 
waarvan een milieueffectonderzoek uitg�evoerd hoeft te worden. 

6 Slot
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1. “Structuurvisie Ruimtelijke Ordening�”, provincie Noord-Brabant,  
 vastg�esteld 1 oktober 2010
2. “Verordening� Ruimte 2012”, provincie Noord-Brabant
3. “Interg�emeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa”, SRE en  
 g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (raad) d.d. 1 september 2011
4.  “Kerkplein-Manifest; Het levendig�e dorpsplein waar Son en Breug�el  
 zich toont!”, Concire, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 27 februari  
 2008
5. “Visie Kerkplein; Het levendig�e dorpsplein waar Son en Breug�el zich  
 toont!”, Concire, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 28 aug�ustus 2008
6. rapportag�e ‘Breug�el leeft’, PON (2008)
7. ‘Archeolog�ische waarden- en verwachting�en Son en Breug�el’ (kaart  
 en rapport), Past2Present, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 22 april  
 2009
8. ‘Archelog�ische beleidskaart Son en Breug�el’ (kaart en rapport),   
 Past2Present, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 22 april 2009
9. “integ�rale visie bebouwing�sconcentraties Son en Breug�el”, BRO,   
 vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 16 juli 2009
10. de ‘ontwerpstructuurvisie Son en Breug�el’, Kuiper Compag�nons en  
 g�emeente Son en Breug�el (2009)
11. de stedenbouwkundig�e vertaling� van de “Interg�rale visie    
 bebouwing�sconcentraties” naar “ruimte voor ruimte” kavels voor  
 Wolfswinkel, g�emeente Son en Breug�el d.d. 22 december 2011
12. stedenbouwkundig�e vertaling� van de “Interg�rale visie bebouwing�s-  
 concentraties” naar “ruimte voor ruimte” kavels voor ´t Keske,   
 g�emeente Son en Breug�el d.d. 22 december 2011
13. stedenbouwkundig�e vertaling� van de “Interg�rale visie    
 bebouwing�sconcentraties” naar “ruimte voor ruimte” kavels voor  
 Driehoek, g�emeente Son en Breug�el d.d. 22 december 2011
14. “De Toekomstvisie van Son en Breug�el”, g�emeente Son en Breug�el,  
 vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 21 juni 2012

Bronnen
15. centrumvisie Breug�el, g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (raad)  
 d.d. 21 juni 2012
16. centrumvisie Son, g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (raad) d.d.  
 21 juni 2012
17. Dommelvisie g�emeente Son en Breug�el “Versling�erd aan de   
 Dommel” ,  g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (raad) d.d. 23   
 aug�ustus 2012
18. opiniërend document “visie Sonniuswijk”, g�emeente Son en   
 Breug�el, vastg�esteld (colleg�e) d.d. 09 oktober 2012
19. “Woonvisie 2012 – 2020; typisch Son en Breugel”, BMC en   
 g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (raad) d.d. 20 december   
 2012
20. eindrapportag�e “Ontwikkeling�slocaties Son en Breug�el”, g�emeente  
 Son en Breug�el, vastg�esteld (colleg�e) d.d. 22 januari 2013
21. overzicht mog�elijke ontwikkeling�slocaties, peildatum 1 januari 2013,  
 g�emeente Son en Breug�el (2013)
22.  “Uitwerking�splan Oud Meer 2005-2015 en 2013-2024”
23.  “Basisverkenning� structuurvisie Son en Breug�el, g�emeente Son en  
 Breug�el d.d. 05 februari 2013
24. “Cultuurhistoriekaart Son en Breug�el, project ‘Gemeentelijke   
 Cultuurhistoriekaart Streekraad Het Groene Woud & De Meierij;  
 fase I’ d.d. 06 maart 2013
25. “Structuurvisie Son en Breug�el; De Koers”, g�emeente Son en   
 Breug�el d.d. 16 april 2013
26. “Koers en Keuzes structuurvisie Son en Breug�el”, g�emeente Son en  
 Breug�el d.d. 16 april 2013
27. uitvoering�sprog�ramma centrumvisie Breug�el, g�emeente Son en   
 Breug�el, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d. 29 aug�ustus 2013
28. “Landschapsinvestering�sreg�eling� g�emeente Son en Breug�el”,    
 g�emeente Son en Breug�el, vastg�esteld (g�emeenteraad) d.d.   
 29 aug�ustus 2013
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 Colofon
 De structuurvisie is tot stand g�ekomen onder auspiciën van de    
 stuurg�roep “Structuurvisie Son en Breug�el” bestaande uit: 
 Robert  Visser (wethouder), Luc Wijnheijmer (afdeling� ruimte en 
 samenleving�) en Okko Schook (projectleider).

 Bijdrag�e is g�eleverd door een interne projectg�roep van de 
 g�emeente Son en Breug�el.
 Dit project is ondersteund en vormg�eg�even door Royal Haskoning�DHV   
 o.l.v. Corine Zwart (referentienummer: 9X5700).
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