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Valkenswaard wordt meer en meer hét centrum van de internationale handel in en de opleiding 

van top spring- en menpaarden. Uniek en op wereldniveau. De Maastrichterweg wordt wel De 

Paardenboulevard van Nederland genoemd. 

De projectlocatie maakt daarvan onderdeel uit. Verder liggen aan de overzijde van de 

projectlocatie de terreinen van stal Tops. Ter plaatse is  een paardensportstadion gebouwd. In 

het complex zijn ruim vijfhonderd vaste stallen, drie zandpistes, een graspiste, en zo’n 

drieduizend zitplaatsen gerealiseerd. Ook vinden op het terrein regelmatig wedstrijden plaats 

in het kader van de internationale Global Champions Tour (GTC). 

 

2.4 Landschappelijke inpassing 

 

De Maastrichterweg is aangewezen als ontwikkelingsas voor grootschalige (recreatieve) 

ondernemingen in de structuurvisie Valkenswaard. Door in het grootschaliger landschap langs 

de Maastrichterweg ruimte te bieden voor zulke ontwikkelingen, kunnen gevoeligere 

kleinschalige gebieden worden ontzien.  

Bij de inpassing van de nieuwe voorzieningen wordt aangesloten bij de kenmerken van het 

gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de oriëntatie, plaats van de gebouwen en de 

ontsluiting van het perceel. Verder is de orthogonale opzet van het landschap leidend waarbij 

de uitstraling naar het omliggende land beperkt is. De ontwikkeling dient daarnaast een 

substantiële bijdrage te leveren aan het landschappelijk raamwerk ter plekken zodat een en 

ander duurzaam ruimtelijk wordt ingepast. 

Beschrijving plangebied 

De locatie bevindt zich aan de Maastrichterweg, een lange weg van Valkenswaard via Genk 

naar Maastricht. Het landschap daaromheen is een open landschap met beplanting langs de 

wegen en de grote percelen. Om deze landschappelijke kwaliteit te bewaren en te versterken 

is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Daarin wordt naast open grasland en 

begroeiing aan de perceelgrenzen eveneens de aanleg van bloemrijk grasland gerealiseerd. 

Naast de bestaande beplanting zal er groen worden toegevoegd, voornamelijk aan de randen 

van de percelen. 

 

Door Brabants Landschap een inrichtingsplan met plantlijst en een begroting opgesteld. Op de 

volgende pagina’s zijn deze in afbeeldingen weergegeven. Op het inrichtingsplan is te zien dat 

het perceel één groot geheel zal gaan vormen omdat het grasland overal doorloopt, behalve 

aan de wegen. Op die manier wordt de open structuur van het landschap benadrukt en lopen 

de verschillende onderdelen voor de paardensport in elkaar door zonder dat dit ten koste gaat 

van de open structuur van het landschap. Bestaande begroeiing wordt daarbij zoveel mogelijk 

gerespecteerd en ingezet ten goede in de nieuwe ruimtelijke structuur.  
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Figuur: Inrichtingsplan 
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Figuur. Tabel met plantlijst  

 

De totale investering bedraagt € 21.684,10.  

 

Conclusie ten aanzien van het plan 

Het uitbreiden van de paardenhouderij met functies aan Klein Schaft 5 te Valkenswaard is 

ruimtelijk en functioneel passend in de omgeving van het plangebied. Het bedrijf wordt 

uitgebreid op een bestaande agrarische locatie. In de directe omgeving voert agrarische 

bebouwing waaronder bebouwing voor paardenhouderij de boventoon. Aan de 

Maastrichterweg en de directe omgeving is thans reeds een concentratie van hippische 

bedrijven aanwezig. Een nieuwe paardenhouderij 

is passend binnen deze structuur. Het gemeentelijke beleid biedt ook nadrukkelijk ruimte voor 

de ontwikkeling van grootschalige paardenhouderijaccommodaties aan de Maastrichterweg 

mits landschappelijk ingepast. 

 

Door de blijvende zichtbaarheid van de bestaande groenstructuren en versterkingen van het 

groen binnen het plangebied wordt de landschappelijke kwaliteit van het landschap 

gewaarborgd, waarbij veranderingsprocessen in het landelijk gebied op een eenvoudige en 

bijna natuurlijke wijze bijdragen aan een duurzame ruimtelijke kwaliteit. 

  


