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       1    Oirschots kwaliteitsmenu - 
concept 

 

-   

De huidige basis van ons beleid:  
In 2010 is de ‘Uitvoeringsnota Buitengebied in 
Ontwikkeling’ vastgesteld. Deze is vertaald in het 
bestemmingsplan voor het buitengebied. Het 
bestemmingsplan 'Buitengebied fase II 2013, 2e 
bestuurlijke lus' (vastgesteld op 16 december 2014) vormt 
de huidige planologische basis.  Dit bestemmingsplan geldt 
voor vrijwel het hele Oirschotse buitengebied. Daarnaast 
geldt op onderdelen het bestemmingsplan 'Buitengebied, 
correctieve herziening' (vastgesteld op 21 november 2017). 
Dit is een partiële herziening van het bestemmingsplan 
'Buitengebied fase II 2013, 2e bestuurlijke lus'.  
 
In het bestemmingsplan zijn regelingen opgenomen voor de 
uitbreiding van agrarische en niet agrarische bedrijven, 
voor recreatie en wonen. Daarnaast zijn voor 
functiewijziging regelingen opgenomen voor:  

 statische opslag; 
 agrarisch- verwant of agrarisch-technisch 

hulpbedrijf; 
 niet-agrarisch bedrijf en maneges; 
 wonen, inclusief boerderijsplitsing en wonen in 

een cultuurhistorisch bouwwerk. 
 
Ten grondslag aan deze planologische regeling liggen de 
gemeentelijke beleidskaders: 

 Uitvoeringsnota Buitengebied in Ontwikkeling 
(2010); 

 Boomteeltvisie (2011)  
 Beleidsregels kruimelgevallen (2011); 
 Kadernota intensieve veehouderij Oirschot (2012);  
 Landschapsinvesteringsregeling De Kempen 

(2012); 
 Richtlijnen beeldkwaliteit landschappelijke 

inpassing + uitvoeringskaart STIKA. 
 
Na vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied 
hebben de volgende gemeentelijke aanvullingen/ 
actualisaties op het beleid plaatsgevonden, onder meer: 

 Omgevingsvisie Oirschot (2017); 
 Interimbeleid Ruimte- voor- ruimte Oirschot 

(2019); 
 Grootschalige zonne- en windenergie in de 

Kempen (2020); 
 Beleidsregels Huisvesting arbeidsmigranten 

(2021); 
 Actieplan woningbouw Oirschot, incl. bijlage 

Sturen op ruimtelijke kwaliteit (2021); 
 Landschapskwaliteitsplan Oirschot (2021); 
 Strategische Visie Sociale Leefomgeving (2021); 
 Beleidsregels kruimelgevallen (2022). 

 
Ook op provinciaal vlak vindt actualisatie plaats waar we 
rekening mee houden:  

 Interim-Omgevingsverordening (2019); 
 Brabantse Omgevingsvisie (2018); 
 Ontwerp-Omgevingsverordening Noord-Brabant 

(2021). 
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1 Waarom deze 
actualisatie? 

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, 
daar voelt de mens zich thuis. Met deze ambitie, ons 
Mission Statement, kijken we ook naar ons 
buitengebied. We koesteren namelijk ons 
‘visitekaartje’ dat bestaat uit cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden. Niet voor niets dat we 
dit in onze Omgevingsvisie ook zo expliciet hebben 
benoemd.  
Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn dermate 
met Oirschot verweven dat ze onderdeel zijn van 
haar identiteit. Dat betekent dat nieuwe 
ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van 
behoud en herstel van deze kwaliteiten. Per saldo 
moet er sprake zijn van een surplus. Dat betekent 
dat we initiatieven verwelkomen, maar dat behoud 
en versterking van de vitaliteit en kwaliteiten 
minimaal een basisvoorwaarde zijn.  
 

Oirschots buitengebied in ontwikkeling 
Het buitengebied is volop in ontwikkeling. Dit door 
afname van het aantal agrarische bedrijven en de 
vraag naar nieuwe functies. Ook maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatadaptatie, natuur- en 
landschapsontwikkeling en voorzien in woon- 
behoefte vragen om een plek in het buitengebied. 
Deze dynamiek grijpen we aan om de kwaliteit en 
vitaliteit van ons buitengebied nog verder te 
versterken. We willen ruimte voor ontwikkelingen 
op bebouwde locaties nadrukkelijk(er) koppelen aan 
verbetering van de vitaliteit en kwaliteit van ons 
buitengebied. 
 
Ons huidige beleid voor het buitengebied is 
inmiddels ruim 10 jaar oud en er is en wordt veel 
gebruik van gemaakt. We merken wel steeds vaker 
dat het vraagt om een toekomstbestendige 
aanpassing. Deze aanpassing is vertaald in dit 
document: het Oirschots kwaliteitsmenu. Dit 
vervangt de Uitvoeringsnota Buitengebied in 
Ontwikkeling en vormt een aanvulling op het huidige 
bestemmingsplan en de Landschapsinvesterings- 
regeling De Kempen (LIR). Het gedachtegoed blijft 
overeind en is aangepast aan de vragen van nu en de 
komende jaren. De gebiedsvisies blijven onderdeel 
hiervan en vormen een bijlage bij het Oirschots 
kwaliteitsmenu. De LIR wordt op gemeentelijk 
niveau aangevuld zodat meer kwaliteitsverbetering 
wordt bereikt.  

 
Onze ervaring met het werken met het huidige 
beleid is meegenomen in de actualisatie. Net als de 
ervaring vanuit het Ondersteuningsnetwerk. Ook 
kijken we naar de kansen die de Omgevingswet ons 
biedt. We sluiten aan bij het motto van de 
Omgevingswet: ‘Ruimte voor ontwikkeling, 
waarborgen voor kwaliteit’.  
 

Toekomstbestendig beleid? ‘Ruimte voor 
ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’! 

Afgelopen jaren hebben we veel ontwikkelingen 
gefaciliteerd waarbij de kwaliteiten van de omgeving 
zijn verbeterd. Dit gaat goed. We zien kansen om het 
nog beter te doen. We willen initiatiefnemers 
stimuleren om locaties toekomstbestendig te 
maken. Niemand is gebaat bij ‘slapende’ locaties of 
bebouwing. We richten ons daarom met deze 
opvolger van de Nota buitengebied in ontwikkeling 
op álle vrijkomende bebouwing in het buitengebied.  
Als gemeente en initiatiefnemers hebben we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vitaliteit 

en kwaliteit van onze leefomgeving. Onze 
Omgevingsvisie heeft ook als doel om mét de 
samenleving de kwaliteiten van onze gemeente 
verder uit te bouwen en nieuwe kwaliteiten toe te 
voegen. Dit doen we door: 
 het bieden van een gebiedsgericht kader: onze 

Landschapskwaliteitsplan. 
 het bieden van een thematisch kader: dit 

Oirschots kwaliteitsmenu. 
 
Beide zijn gericht op de toekomst, ruimte biedend 
voor veranderend gebruik en tegelijkertijd worden 
de landschappelijke, natuurlijke en cultuur- 
historische kernwaarden bewaakt.   

Draagkracht van het Oirschotse landschap: 
“Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn dermate met 
Oirschot verweven dat ze onderdeel zijn van haar 
identiteit. Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen niet 
ten koste mogen gaan van behoud en herstel van deze 
kwaliteiten. Daarmee zetten we ontwikkelingen 
nadrukkelijk niet op slot, maar spannen we ons in om per 
saldo de kwaliteiten te versterken. Dat betekent ook dat 
compensatie moet plaatsvinden, en dus extra 
geïnvesteerd moet worden, als door ontwikkelingen 
schade optreedt aan die kwaliteiten. Per saldo moet er 
sprake zijn van winst”. 
(Uitgangspunt Omgevingsvisie Oirschot) 
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1 Onze basisprincipes: 
vitaliteit en kwaliteit 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling verwachten wij 
van de initiatiefnemer dat er wordt geïnvesteerd 
in verbetering van de vitaliteit én kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. Een ontwikkeling moet: 
 passen bij de draagkracht, identiteit en 

uitstraling van het Oirschots buitengebied 
(vitaliteit) én  

 er moet als gevolg van de ontwikkeling een 
positief kwaliteitssaldo ontstaan (kwaliteit).  

 
We werken al een aantal jaar met dit principe. 
Hierbij hanteren we de uitgangspunten: 
 behoud van ontwikkelperspectief voor 

agrariërs; 
 hergebruik van gebouwen en bouw- 

mogelijkheden voor niet-agrarische functies 
(op dezelfde locatie of elders) zijn mogelijk, als 
dit bijdraagt aan de vitaliteit en kwaliteit van 
de omgeving. 

We richten ons op álle vrijkomende bebouwing in 
het buitengebied.  
 

Vitaliteit 
Bij ontwikkeling en versterking van de vitaliteit gaan 
we uit van de juiste functie op de juiste plek. Voor 
het afwegen hiervan maken we gebruik van de 
zeven functies in het landschap zoals opgenomen in 
ons Landschapskwaliteitsplan: 
 erfgoedontwikkeling: behoud en ontwikkeling 

van erfgoed; 
 natuurontwikkeling: het veerkrachtig en 

robuust maken van de natuur en het verrijken 
van de biodiversiteit; 

 recreatie: recreatief-toeristische potentie van 
het buitengebied optimaliseren en het 
stimuleren van kwalitatief hoogwaardige 
verblijfsrecreatie; 

 bedrijvigheid: bedrijventerreinen of andere 
vormen van economische activiteit inpassen in 
het landschap; 

 duurzame landbouw: het stimuleren van 
innovatieve en duurzame (vormen van) 
(kringloop) landbouw en het perspectief bieden 
voor een verantwoorde (voedsel)productie; 

 energietransitie: zowel kleinschalige al 
grootschalige duurzame energieprojecten, 
zoveel mogelijk combineren met andere 
functies. Hierbij geldt dat projecten waar sprake 

is van trede 1 of 2 op de zonne-ladder deze in 
ieder gebied mogelijk zijn; 

 wonen: zoveel mogelijk in combinatie met 
natuurontwikkeling, waterberging, en 
versterking van de cultuurhistorische beleving.   

 
Als er sprake is van meerdere ruimteclaims helpt 
het Landschapskwaliteitsplan bij het zoeken naar de 
juiste balans in de afweging. Daarbij worden de 
volgende principes gehanteerd:  
 combineren van functies gaat boven enkel-

voudig gebruik; 
 kenmerken en identiteit van een gebied staan 

centraal;  
 duurzaam ontwikkelen, afwentelen naar tijd en 

plaats voorkomen. 
Waar functies neutraal zijn geldt dat deze onder- 
steunend of ondergeschikt zijn aan de meest 
gewenste functie. 
 
In het Landschapskwaliteitsplan zijn 16 
deelgebieden opgenomen. Deze hebben elk een 
eigen karakter en mogelijkheden voor 
transformatie. Met een radardiagram wordt per 
deelgebied aangegeven welke mogelijke functies 
per deelgebied gestimuleerd kunnen worden en 
waar er juist ingezet moet worden op behoud en 
versterking van bestaande functies. Deze gebruiken 
we bij de afweging van ontwikkelingen. 
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Overzicht per deelgebied Landschapskwaliteitsplan: diagrammen kansrijke initiatieven  
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Kwaliteit 

We vinden dat sprake is van kwaliteitsverbetering in 
geval van: 
 passend hergebruik (afweging aan 

Landschapskwaliteitsplan); 
 sloop van bebouwing/ verwijderen van 

verharding, eventueel in combinatie met: 
▫ investering in verbetering van natuur, 

landschap en cultuurhistorische waarden; 
▫ behoud en versterking van cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing; 
▫ anderszins verbetering van de fysieke 

leefomgeving. 
 
Er kan sprake zijn van een combinatie van 
tegenprestaties om een totale kwaliteitswinst te 
halen. Maar tegenprestaties kunnen niet meerdere 
malen worden ingezet, bijvoorbeeld de sloop van 
een gebouw kan maar één keer als tegenprestatie 
tellen.  
 
Een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering is dus 
méér dan landschappelijke inpassing. 
 Landschappelijke inpassing is een basisvereiste. 
 Kwaliteitsverbetering is een vorm van een 

tegenprestatie waarmee een surplus wordt 
bereikt ten aanzien van de huidige 
omgevingskwaliteit.  

Afhankelijk van de locatie en ontwikkeling kan 
kwaliteitsverbetering een doel zijn maar ook een 
middel. Bijvoorbeeld: sloop kan een doel zijn maar 
ook een middel om te komen tot het positieve 
kwaliteitssaldo.  
 
Bij voorkeur wordt de kwaliteitsverbetering fysiek 
op locatie en anders elders binnen de gemeente 
gerealiseerd. Dit biedt namelijk de meeste kans een 
ontwikkeling in zijn totaliteit te bezien en af te 
wegen. We willen daarom zo min mogelijk met 
fondsen werken. Bij werken met een fonds is 
namelijk wel sprake van compensatie van een 
ontwikkeling maar niet direct van daadwerkelijke 
kwaliteitsverbetering. áls gevolg van de 
ontwikkeling. Dat vinden we niet wenselijk. Het 
Oirschots kwaliteitsmenu bevat daarom een staffel, 
waarbij sloop de meest aantrekkelijke 
tegenprestatie is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 



 

       5    Oirschots kwaliteitsmenu - concept 

 

3 Het Oirschots 
kwaliteitsmenu 

Het huidige kader, met als basis de Nota 
Buitengebied in Ontwikkeling, vraagt om aan-
passing aan de wensen en eisen van deze tijd. 
Hierdoor past het merendeel van initiatieven 
binnen de zogenaamde basis- of plusregeling van 
het geactualiseerde kader: het Oirschots 
kwaliteitsmenu 
 
Ontwikkelingen die veel voorkomen en waar we 
op voorhand van vinden dat ze passend zijn willen 
we makkelijker faciliteren. Daar waar nodig maken 
we een locatie specifieke afweging waarbij een 
nadrukkelijke bijdrage aan de vitaliteit en kwaliteit 
wordt gevraagd. In een enkel geval blijft maatwerk 
nodig. 
 

Elementen Oirschots kwaliteitsmenu 
Het Oirschots kwaliteitsmenu bestaat uit: 
 
Basisregeling:  
De basisregeling bevat ontwikkelingen: 
 die bestaande functies betreffen; 
 waar de huidige bestemmingsplanregeling 

danwel de zogenaamde kruimelgevallen- 
regeling  voldoende in voorziet. 

 
Plusregeling 
De plusregeling bevat ontwikkelingen: 
 waar veel vraag naar is; 
 die we graag faciliteren omdat ze bijdragen aan 

de vitaliteit en kwaliteit van ons buitengebied; 
 waar het huidige bestemmingsplan momenteel 

onvoldoende in voorziet. 
 
Deze ontwikkelingen willen we stimuleren door: 
 de voorwaarden waaraan moet worden voldaan 

aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld 
verruiming van de te resteren oppervlakte 
bijgebouwen bij transformatie naar wonen; 

 daar waar mogelijk procedureel eenvoudiger te 
faciliteren.  

 
Maatwerk 
Er blijft ruimte voor maatwerk voor specifieke 
ontwikkelingen: als ze bijdragen aan de verbetering 
van de vitaliteit en kwaliteit, maar toch niet passen 
in de basis- of plusregeling. We verwachten dat 
steeds minder vaak maatwerk nodig zal zijn omdat 

we met de basis- en plusregeling zo passend 
mogelijk de actuele vragen willen faciliteren.  

 
Functies en ontwikkelingen 
De bebouwde locaties in ons buitengebied bestaan 
hoofdzakelijk uit: 
 woningen; 
 agrarische en  
 niet- agrarische bedrijven.  
 
Op alle typen locaties is het waarborgen van 
vitaliteit en ontwikkelen van kwaliteit belangrijk. 
Kijkend naar de verschillende functies in ons 
buitengebied nemen we in ons beleid óók 
vrijkomende bebouwing op niet-agrarische locaties 
mee. Er zijn namelijk nog veel locaties met een 
bedrijfs- of woonbestemming waar gebouwen 
aanwezig zijn die aandacht vragen doordat:  
 ons buitengebied een groot aantal 

woonbestemmingen kent met relatief veel 
bijgebouwen (als gevolg van systematiek van 
oudere bestemmingsplannen); 

 verspreid over het buitengebied diverse niet-
agrarische locaties aanwezig zijn waar niet 
overal meer een actieve bedrijfsvoering met 
toekomstperspectief wordt gevoerd.  

 
We beseffen dat niet overal sprake is van dezelfde 
dynamiek en impact. Dit is afhankelijk van het 
karakter van het omliggende gebied en de 
(potentiële) waarden. Bij de afweging gebruiken we 
daarom het Landschapskwaliteitsplan. Zie hiervoor 
ook hoofdstuk 2.  
 
Het Oirschots kwaliteitsmenu stemmen we af op de 
huidige trends en ontwikkelingen van:  
 agrarische bedrijven; 
 wonen; 
 recreatie en zorg; 
 niet-agrarische bedrijfsactiviteiten; 
 overige functies en ontwikkelingen zoals 

duurzaamheidsvraagstukken en behoud van 
cultuur erfgoed. 
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Oirschots kwaliteitsmenu: agrarische 
bedrijven 

Stand van zaken en trends 
Het huidige beleid met 
betrekking tot het continueren/ 
hervestigen van een agrarische 
bedrijfsvoering voldoet en kan 
worden voortgezet. 
We blijven toekomstbestendige agrarische 
bedrijven de ruimte bieden. Bij niet reële agrarische 
bedrijven moeten we wel vergunningaanvragen 
alerter toetsen om onnodige bebouwing te 
voorkomen. 
 
We zien dat het grootste deel van vrijkomende 
gebouwen in het buitengebied uit bebouwing bij 
(voormalige) agrarische bedrijven bestaat. Kijkend 
naar de provinciale leegstandprognoses zien we dat 
in de periode tot 2030: 
 meer bebouwing vrij zal komen dan de 

afgelopen jaren: gemiddeld per jaar 2,6% van 
het totale areaal agrarische bedrijfsbebouwing; 

 de bedrijfslocaties die vrijkomen fors groter zijn 
dan de locaties van 5 tot 10 jaar geleden: vanaf 
circa 1963 zijn in verband met de 
schaalvergroting en modernisering in de 
landbouw meer/ grotere bedrijfsgebouwen 
gerealiseerd.  

 
Wat willen we bereiken? 
Daar waar nodig bieden we toekomstbestendige 
agrarische bedrijven de ruimte. Maar ook bedrijven 
die gaan transformeren willen we faciliteren. In het 
verleden zagen we vooral hergebruik van 
vrijkomende bebouwing van familiebedrijven met 
kleinschaligere en/of oudere bebouwing. Steeds 
vaker zijn de oppervlaktes die vrijkomen dus groter. 
Hierdoor wordt het belang van succesvolle 
transformatie van deze locaties groter.  
 
Hoe willen we dit bereiken? 
We zien geen noodzaak in het wijzigen van de 
huidige mogelijkheden voor deze ontwikkeling of de 
mogelijkheid voor nevenactiviteiten. De huidige 
basisregeling, zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan, blijft.  
Voor stoppende agrarische bedrijven zien we de 
meeste kansen voor transformatie naar wonen. Dit 
type transformatie willen we daarom 
aantrekkelijker maken.  De mogelijkheden die we 
bieden voor transformatie van agrarische locaties is 
verder uitgewerkt bij de volgende thema’s. 

Oirschots kwaliteitsmenu: Wonen 

Stand van zaken en trends 
Door de ligging van Oirschot 
binnen de stedendriehoek 
Tilburg – ’s-Hertogenbosch- 
Eindhoven én een aantrekkelijk 
landschap is er veel vraag naar 
woonmogelijkheden.   
We merken dat omzetting naar wonen en de 
bijbehorende kwaliteitsverbetering wordt geremd 
door de huidige vereiste verhouding tussen sloop 
en (her)bouw. Wenselijk is flexibeler om te gaan 
met de te resteren oppervlakte bijgebouwen bij het 
omzetten naar een woonbestemming. Dit maakt 
dat het omzetten naar wonen (ook) aantrekkelijk 
wordt voor die locaties waar nog kwaliteits-
verbetering mogelijk is, maar initiatiefnemers zich 
nu geremd voelen door de huidige regeling.  
 
Wat willen we bereiken? 
Bij wonen of omzetting naar wonen zijn nog 
voldoende kansen voor kwaliteitsverbetering. We 
willen dit type ontwikkeling aantrekkelijker maken 
en makkelijker faciliteren. Natuurlijk blijven we 
hierbij oog hebben voor de invloed die een nieuwe 
woonbestemming kan hebben op de 
ontwikkelmogelijkheden van bestaande agrarische 
bedrijven.  
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Voor de volgende ontwikkelingen/ initiatieven 
krijgen we aanvragen binnen: 
A. bestaande woonpercelen; 
B. een nieuwe woning op basis van behoud en 

herstel cultuurhistorische waarden; 
C. afsplitsen of omzetten van bedrijfswoningen; 
D. omzetting van (voormalige) (agrarische) 

bedrijfslocatie naar wonen met bijgebouwen; 
E. omzetting van (voormalige) veehouderij naar 

wonen met bijgebouwen en/of een extra 
woning op basis van ruimte-voor-ruimte; 

F. omzetting van (voormalige) (agrarische) 
bedrijfslocatie naar (collectieve) woonvormen/ 
wonen op boerenerven; 

G. beroep- en/of bedrijf aan huis. 
 

Situatie A: bestaande woonpercelen 

We krijgen regelmatig vragen voor verruiming van 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden op bestaande 
woonpercelen. Ook zijn er nog veel woonlocaties 
waar voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing 
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aanwezig is. De kwaliteit hiervan draagt niet altijd 
bij aan de kwaliteiten van ons buitengebied.  
Eigenaren zijn echter terughoudend met vervangen 
of saneren omdat ze graag de mogelijkheid van 
ruimere bijgebouwen behouden.  
 
We willen kwaliteitsverbetering aantrekkelijker 
maken door:  
 vergroting van de oppervlakte bijgebouwen en 

de inhoud van de woning; 
 verruiming van de mogelijkheden voor extra 

gebruiksfuncties naast het wonen (zie beroep en 
bedrijf aan huis).  

Zie verder: menukaart Oirschots kwaliteitsmenu.  
 

Situatie B: nieuwe woning op basis van 
behoud cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing 

Ons buitengebied kent veel cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing. Als ‘monument in het 
groen’ vinden we behoud van deze waarden 
belangrijk. We willen het behoud van 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
stimuleren. Gebruik van deze bebouwing ten 
behoeve van wonen is daarom afweegbaar: 
 behoud van de huidige regeling voor het 

toevoegen van een extra woning in 
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen 
(‘kenmerkende boerderij’ voor het 
buitengebied).  

 voor bijzondere woonvormen in 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing geeft 
het landschapskwaliteitsplan gebieden aan die 
kansrijk zijn voor bijzondere woonvormen. 

Zie verder: menukaart Oirschots kwaliteitsmenu. 
 
Voor overige ontwikkelingen passen we maatwerk 
toe omdat de mogelijkheden per type bebouwing 
verschilt.  
 

Situatie C: afsplitsen van bedrijfswoningen 

Regelmatig krijgen we het verzoek om een (tweede) 
bedrijfswoning af te splitsen van de (agrarische) 
bedrijfslocatie. In het kader van behoud van 
vitaliteit en kwaliteit van ons buitengebied vinden 
we afsplitsing in de meeste situaties niet wenselijk. 
Het uitgangspunt is dat oorspronkelijk bij elkaar 
horende functies en bebouwing niet planologisch 
worden afgesplitst van elkaar. In praktijk komt het 
regelmatig voor dat eigendommen privaatrechtelijk 
(en dus kadastraal) worden gesplitst en dat 

eigenaren hier rechten aan menen te kunnen 
ontlenen voor een planologische afsplitsing.  
Hierdoor zijn diverse situaties ontstaan waarbij 
bijvoorbeeld een bedrijfswoning van de 
bijbehorende bedrijfsgebouwen privaatrechtelijk is 
afgesplitst. Wij willen deze situaties zoveel mogelijk 
voorkomen:  
 in principe verlenen we geen medewerking aan 

formalisatie van de afsplitsing. We streven 
namelijk naar een kwaliteitsverbetering van de 
gehele locatie; 

 bij uitzondering wordt een tijdelijke oplossing 
worden geboden via de regeling voor 
plattelandswoning; 

 voor permanente oplossingen kan een 
maatwerkbenadering met substantiële 
kwaliteitsverbetering van toepassing zijn.   
 

Situatie D: omzetting (agrarische) bedrijfs- 
locatie naar woonlocatie met bijgebouwen 

Voor agrarische of niet-agrarische bedrijfslocaties 
die de bedrijfsactiviteiten beëindigen of beëindigd 
hebben willen we transformatie naar wonen zo 
aantrekkelijk mogelijk maken. We stimuleren dit 
door: 
 vergroting van de oppervlakte bijgebouwen en 

de inhoud van de woning; 
 verruiming van de mogelijkheden voor extra 

gebruiksfuncties naast het wonen (zie beroep en 
bedrijf aan huis).  

Zie verder: menukaart Oirschots kwaliteitsmenu. 
 

Situatie E: omzetting van veehouderij naar 
wonen met bijgebouwen en/of een extra  
woning op basis van ruimte-voor-ruimte  

Voor veehouderijen die de bedrijfsactiviteiten 
beëindigen of beëindigd hebben willen we 
transformatie naar wonen zo aantrekkelijk mogelijk 
maken. We stimuleren dit op dezelfde manier als 
voor niet agrarische bedrijven door: 
 vergroting van de oppervlakte bijgebouwen en 

de inhoud van de woning; 
 verruiming van de mogelijkheden voor extra 

gebruiksfuncties naast het wonen (zie beroep en 
bedrijf aan huis).  

 
Daarnaast bestaat er voor veehouderijen de 
mogelijkheid om op basis van de zogenaamde 
ruimte-voor-ruimte regeling een extra woning te 
realiseren. In het gemeentelijke Interimbeleid 
Ruimte-voor-ruimte zijn de kaders opgenomen op 
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basis waarvan een extra woning in het buitengebied 
kan worden opgericht op een locatie waar deze nog 
niet aanwezig is, namelijk op het erf van een 
voormalige (agrarische) bedrijfslocatie en/of ‘in de 
wei’. De randvoorwaarden hiervoor zijn: 
 de voorwaarden uit het provinciaal beleid 

(Omgevingsverordening); en 
 de aanvullende voorwaarden vanuit het 

gemeente beleidskader. 
 
We brengen dit beleid inmiddels een aantal jaar in 
de praktijk en op basis daarvan willen we het 
verduidelijken en meer accent leggen. We zien dat 
het toevoegen van extra woningen op basis van 
deze regeling niet altijd bijdraagt aan de verbetering 
van de vitaliteit en kwaliteit van ons buitengebied. 
Dat is echter wel het doel van het ruimte-voor-
ruimte beleid. We streven naar een meer 
substantiële kwaliteitsverbetering.  
 
We willen dat een dergelijke ontwikkeling meer 
bijdraagt aan de sloop van overtollige bebouwing in 
ons buitengebied. We gaan daarom terug- 
houdender om met de mogelijkheden een extra 
woning op te richten ‘in de wei’. Uit oogpunt van 
kwaliteit en vitaliteit hanteren we de volgende 
uitgangspunten voor een extra woning:  
 de extra woning(en) moet op het erf waar de 

sloop/ sanering plaatsvindt worden gesitueerd;  
 indien situering op het erf vanwege 

stedenbouwkundig, landschappelijk en/of 
milieukundig oogpunt niet mogelijk of wenselijk 
is, mag direct aansluitend aan het bestaande erf 
waar de kwaliteitsverbetering plaatsvindt de 
woning(en) worden gesitueerd. Dit heeft echter 
niet de voorkeur.  

 
Voor het situeren ‘in de wei’ zien we bij 
uitzondering mogelijkheden in een aantal 
bebouwingsconcentraties. De situering moet 
stedenbouwkundig, landschappelijk en/of milieu- 
kundig gezien inpasbaar zijn. Daarbij maken we 
onder meer een afweging op basis van onze 
gebiedsvisie voor de aangewezen bebouwings- 
concentraties en op basis van het Landschaps- 
kwaliteitsplan en de ruimtelijke bouwstenen 
erftransformaties uit Sturen op ruimtelijke kwaliteit 
(bijlage Actieplan woningbouw Oirschot). Een 
dergelijke ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in 
combinatie met de sanering van een veehouderij 
binnen de gemeente of door verwerving van 
rechten bij de officiële ruimte-voor-ruimte 
maatschappij.  

 
In het huidige beleid is de omvang van de vereiste 
kwaliteitsverbetering niet gekwantificeerd. We 
merken dat er wel behoefte is aan duidelijkheid 
vooraf. Dit is verwerkt in de menukaart van het 
Oirschots kwaliteitsmenu.  

Situatie F: omzetting van (voormalige) 
(agrarische) bedrijfslocatie naar (collectieve) 
woonvormen/ wonen op boerenerven  

Het Landschapskwaliteitsplan geeft gebieden aan 
die kansrijk zijn voor collectieve woonvormen. In 
deze gebieden is dit type woonvorm voorstelbaar. 
Dergelijke initiatieven zijn bij uitstek maatwerk en 
afweegbaar als sprake is van: 
 herontwikkeling van een (voormalige) 

(agrarische) bedrijfslocatie waarbij sprake is van 
kwaliteitsverbetering door de ontwikkeling naar 
wonen; 

 het realiseren van een woonvorm in 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ter 
behoud van deze bebouwing. 

De omvang en verschijningsvorm moet aansluiten 
bij de schaal en structuur van de omgeving. Ook 
moet het initiatief aansluiten bij het gemeentelijk 
beleid voor versnelling van de woningbouw.  
 

Situatie G: Verruiming mogelijkheden beroep- of 

bedrijf aan huis 

We zien mogelijkheden voor meer ruimte voor 
beroep-/bedrijf aan huis. Daar is veel vraag naar. 
Door deze mogelijkheden te verruimen sluiten we 
beter aan bij de vraag uit de markt. Tegelijkertijd 
biedt dit kansen voor kwaliteitsverbetering doordat 
er nu vaak geen transformatie plaatsvindt van 
(voormalige) (agrarische) bedrijfslocaties omdat de 
mogelijkheden voor een relatief kleinschalige 
bedrijfsmatige functie aan huis te beperkt worden 
gevonden. Het stimuleert ook dat op bestaande 
woonlocaties met verouderde bedrijfsbebouwing 
alsnog een kwaliteitsslag wordt gemaakt doordat 
meer ruimte aan bijgebouwen en gebruik daarvan 
wordt geboden.  
 
Om deze woonfunctie aantrekkelijk te maken 
(versterking kwaliteit en vitaliteit) vergemakkelijken 
we daarom de mogelijkheden voor activiteiten aan 
huis.  
 
Zie verder: menukaart Oirschots kwaliteitsmenu.  
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Oirschots kwaliteitsmenu: recreatie en 
zorg 

Recreatie 
Stand van zaken en trends 
Er zijn verschillende recreatie- 
bedrijven in ons buitengebied. 
Nieuwe initiatieven zijn veelal 
kleinschalig en niet bedrijfsmatige van aard. 
Bijvoorbeeld bed&breakfast of vakantie 
appartementen bij een woning.  De huidige 
regelingen bieden ruime mogelijkheden maar 
beperkte toegevoegde waarde doordat weinig 
voorwaarden worden gesteld aan inpassing en 
locatieafweging. Doordat initiatieven vaak op 
locaties plaatsvinden waar qua kwaliteits-
verbetering het ‘einddoel’ al is behaald zijn de 
inpassingsmogelijkheden beperkter. We zien echter 
juist op deze locaties een toenemende vraag. We 
willen dergelijke ontwikkelingen beter afwegen aan 
welke bijdrage een initiatief levert aan de 
verbetering van de kwaliteit van de locatie en 
omgeving en het moet passen bij de draagkracht 
van het gebied. Zowel in landschappelijk opzicht als 
qua recreatief aanbod. 
 
Dat geldt ook voor de ontwikkeling van mini-
campings. We zien dat het draagvlak vanuit de 
omgeving voor dergelijke ontwikkelingen onder 
druk staat. Dit komt doordat het karakter van het 
gebied wijzigt, voornamelijk door de toename van 
het aantal burgerwoningen.  
 
Tenslotte zien we een explosieve groei van de vraag 
naar camperplaatsen. Deze willen we op 
strategische plekken positioneren.  
 
Wat willen we bereiken? 
Voor alle recreatieve ontwikkelingen geldt: 
 het benutten van voormalige (agrarische) 

bedrijfslocaties heeft de voorkeur; 
 afgewogen wordt of de functie daar vanuit 

recreatief opzicht strategisch is gelegen en 
aansluit bij recreatieve routestructuren.  

 
Hoe willen we dit bereiken? 
Deze ontwikkelingen moeten scherper afgewogen 
worden waarbij het Landschapskwaliteitsplan het 
afwegingskader vormt.  
 
Zie verder: menukaart Oirschots kwaliteitsmenu.  
 
 

 
 
 
Zorg: 
Initiatieven voor het aanbieden van 
zorg komen weinig voor, behalve de 
vraag naar ‘zorgwonen’. Zorgvuldig 
afgewogen moet worden welke 
bijdrage een initiatief levert aan de verbetering van 
de kwaliteit van de locatie en omgeving en of het 
initiatief past in het zorgaanbod in de regio. Voor 
dergelijke ontwikkelingen geldt een 
maatwerkbenadering.  
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Oirschots kwaliteitsmenu: Niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten 

Stand van zaken en trends 
Ons buitengebied kent diverse niet-
agrarische bedrijfslocaties. Kwaliteits- 
verbetering op deze locaties is tot nu 
toe beperkt. Dat komt onder meer doordat 
bestaande niet-agrarisch bedrijfslocaties op dit 
moment relatief makkelijk kunnen uitbreiden 
zonder dat daar kwaliteitsverbetering tegen over 
staat. Deze locaties zijn weliswaar ooit in het 
buitengebied ontstaan maar van de meeste niet- 
agrarische bedrijven vinden we dat deze thuishoren 
op een bedrijventerrein.  
 
Wat willen we bereiken? 
Voor ontwikkelingen van niet-agrarische bedrijven 
stellen we ons terughoudender op: hoe 
gebiedsvreemder de functie (zie diagrammen 
Landschapskwaliteitsplan) hoe meer eisen we 
stellen aan de bijdrage aan de vitaliteit en kwaliteit 
van ons buitengebied.   
Daar staat tegenover dat we meer ruimte geven 
voor beroep-/bedrijf aan huis. Daar is veel vraag 
naar en het biedt kansen voor kwaliteits- 
verbetering. Nu vindt vaak geen transformatie 
plaats van (voormalige) (agrarische) bedrijfslocaties 
omdat de mogelijkheden voor een relatief 
kleinschalige bedrijfsmatige functie aan huis te 
beperkt worden gevonden.  
 
Hoe willen we dit bereiken? 
We zien dat op niet-agrarische locaties de 
bedrijfsactiviteiten steeds vaker stoppen. Dat is het 
moment om te komen tot een kwaliteitsimpuls. Om 
dit te stimuleren moet het huidige beleid worden 
aangepast: 
 aantrekkelijker maken van de herbestemming 

naar een passendere functie (vaak wonen); 
 meer ruimte voor beroep-/bedrijf aan huis; 
 minder aantrekkelijk maken van hervestiging, in 

combinatie met uitbreiding; 
 terughoudend omgaan met uitbreiding van 

bestaande niet-agrarische bedrijven en het 
toekennen van nieuwe niet-agrarische 
bedrijfsbestemmingen. 

 
Herbestemmen als wonen stimuleren 
Het aantrekkelijker maken van herbestemming naar 
wonen doen we via de regeling zoals beschreven 
onder situatie B bij wonen. Dat betekent dat we 
deze ontwikkeling stimuleren door: 

 vergroting van de oppervlakte bijgebouwen en 
de inhoud van de woning; 

 verruiming van de mogelijkheden voor extra 
gebruiksfuncties naast het wonen (zie beroep en 
bedrijf aan huis).  

 
Herbestemmen bedrijfsactiviteiten ontmoedigen  
We blijven terughoudend met het toestaan van de 
vestiging van nieuwe niet-agrarische bedrijven op 
voormalige (agrarische) bedrijfslocaties in het 
buitengebied. Behalve recreatie en agrarisch 
verwante en agrarisch – technische bedrijven zijn 
dit immers gebiedsvreemde functies. Als op een 
bestaande locatie toch de kwaliteit en vitaliteit kan 
verbeteren door het toestaan van niet- agrarische 
functies anders dan wonen is dit afweegbaar. Maat- 
werk is voor deze ontwikkelingen noodzakelijk. 
Hierbij gebruiken we het Landschapskwaliteitsplan 
als afwegingskader.  
 
Nieuwe bedrijfsbestemmingen vinden we niet 
wenselijk in ons buitengebied omdat ze niet passen 
bij de natuurlijke, landschappelijke en cultuur-
historische waarden van onze gemeente. Voor 
dergelijke gebiedsvreemde activiteiten hebben we 
bedrijventerreinen ingericht. Daarnaast zien we 
kansen bestaande niet-agrarische bedrijfslocaties in 
ons buitengebied te benutten, bijvoorbeeld voor 
wonen of recreatieve ontwikkelingen. Vanuit deze 
gedachte zien we statische opslag daarom meer als 
een tussenoplossing dan een eindoplossing. Het 
biedt enkel als ‘tussenoplossing’ mogelijkheden 
voor de gestopte agrariër die daarmee tijd koopt 
richting een nieuwe functie met kwaliteits- 
verbetering, zoals een woonfunctie. De kwaliteits-
verbetering is in deze situaties (te) minimaal. We 
willen daar dus terughoudend mee omgaan en 
enkel bij uitzondering als tijdelijke oplossing. 
 
Uitbreiding bestaande niet-agrarische bedrijven 
ontmoedigen 
De huidige regeling (bestemmingsplan + regionale 
afspraken met betrekking tot kwaliteitsverbetering) 
levert weinig kwaliteitsverbetering op. Vaak is 
namelijk sprake van gebiedsvreemde functies. We 
streven daarom naar een ‘krimpscenario’ waarbij 
we onbenutte/ ongebouwde oppervlakte 
bebouwing bij hergebruik niet meer willen laten 
benutten. Ook willen we sloop van overtollige 
bebouwing stimuleren, bijvoorbeeld door voor 1 
m2 uitbreiding 2 m2 sloop te verlangen van (niet) 
agrarische bebouwing. Zie verder: menukaart 
Oirschots kwaliteitsmenu. 
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Oirschots kwaliteitsmenu: duurzame 
energieopwekking 

Stand van zaken en trends 
Het buitengebied heeft de 
afgelopen jaren er een opgave bij 
gekregen als zoekgebied voor 
mogelijkheden voor duurzame 
energieopwekking.  
 
Wat willen we bereiken? 
De gemeente moet afwegen welke ruimte 
hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en 
zonne-energie, geothermie of biomassa een plek 
krijgen in het buitengebied.  
 
Hoe willen we dit bereiken? 
De mogelijkheden hiervoor zijn: 
 zonne-energie en windturbines: volgens het 

beleid voor grootschalige zonne- en 
windenergie. Hierin zijn ‘spelregels’ opgenomen 
over hoe, waar en hoeveel zonne- en 
windenergie opgewekt kan worden; 

 voor bestaande grootschalige zonnedaken 
(bijvoorbeeld op stallen) geldt dat deze na 
sanering van de veehouderij op de grond kan 
worden voortgezet gedurende de looptijd van 
de beschikking; 

 kleinschaligere initiatieven: hiervoor geldt het 
principe ‘zon op het dak’. Zonneveldjes passen 
niet bij de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van ons buiten- 
gebied, anders dan de in het beleid en het 
Landschapskwaliteitsplan aangewezen 
gebieden. 
 

 

 

 

 

Oirschots kwaliteitsmenu: overige 
ontwikkelingen 

Niet alle ontwikkelingen die op ons af 

gaan komen zijn op voorhand te 

voorzien. Als er ontwikkelingen 

voordoen die niet zijn benoemd in dit 

kader dan benaderen we deze vanuit 

onze Omgevingsvisie, het Landschapskwaliteits- 

plan en de uitgangspunten van dit Oirschots 

kwaliteitsmenu.  

 

Oirschots kwaliteitsmenu: de menukaart 

De hier per ontwikkeling genoemde uitgangspunten 
zijn concreet uitgewerkt in de zogenaamde 
menukaart van het Oirschots kwaliteitsmenu. Deze 
is als bijlage bijgevoegd.  
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3 Verwelkomen 
initiatieven 

Rolverdeling 

Het Oirschots kwaliteitsmenu moet duidelijkheid 
creëren over de relevante randvoorwaarden. 
Hierin zoeken we naar de juiste balans tussen 
ontwikkelingen mogelijk maken en het versterken 
van de vitaliteit en kwaliteit van ons buitengebied.  
 
Een initiatiefnemer is en blijft zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst. Wij 
als gemeente nodigen uit om niet stil te blijven 
staan. Het Oirschots kwaliteitsmenu moet die 
uitnodiging faciliteren. We denken mee, bewaken 
de meerwaarde van nieuwe plannen en faciliteren 
met eenvoudigere afwegingen en procedures.  
 
Die balans behouden is een continu proces. 
Daarvoor is meer nodig dan alleen het vaststellen 
van het menu. We zullen de ontwikkelingen 
monitoren en bijsturen. Zeker de concrete kaders 
zoals die op de menukaart zijn opgenomen. De tijd 
dat we nieuwe ontwikkelingen toetsten aan lijstjes 
met voorwaarden is achterhaald. We hebben meer 
oog voor de specifieke omstandigheden van een 
plek en de omgeving.  
 
We kijken ook naar de manier waarop een 
ontwikkeling bij kan dragen aan andere 
gebiedsdoelen. Privaat, maatschappelijk en publiek 
handelen worden daarom met elkaar in samenhang 
gebracht. Dat vraagt om samen experimenteren, 
monitoren, evalueren en indien nodig bijstellen van 
ons kader. Dat is niet anders als wat we nu met dit 
kader doen. We dragen niet financieel bij, de markt 
moet het zelf doen. Maar door de aanpassing in dit 
beleid hopen we uitnodigend te zijn en meer 
dynamiek te kunnen creëren en ontwikkeling te 
stimuleren. We zetten hiervoor ons netwerk in, 
stimuleren vraag en aanbod en faciliteren 
initiatieven. Hiermee gaan we aan de slag.  
 
Deze actualisatie is daarmee onderdeel van een 
cyclisch proces. Vanuit de uitvoering van het huidige 
beleid halen we de bouwstenen voor de toekomst. 
Daarbij hebben we oog voor de ambities uit onze 
Omgevingsvisie en het Landschapskwaliteitsplan, 
de beleidsdoorwerking naar het toekomstig 
omgevingsplan en aanvragen voor 
omgevingsvergunningen.  

 
 
 
Dit betekent dat we moeten durven meebewegen, 
maar óók dat we nee durven te zeggen. Niet omdat 
regels dit bepalen maar omdat de ontwikkeling op 
de betreffende plek niet past bij de waarden en 
koers voor het gebied. Hierbij maken we gebruik 
van de gebiedsgerichte benadering van onze 
Omgevingsvisie en het landschapskwaliteitsplan.  
 
Vitaliteit en kwaliteit is niet altijd makkelijk te 
vangen in normen. We hebben geleerd dat 
initiatiefnemers bij het ontwikkelingen van hun 
plannen wel behoefte hebben aan houvast. Het is 
daarom zoeken naar de juiste balans tussen normen 
en kaders. Het kwaliteitsmenu en de menukaart 
levert hier een bijdrage aan.  
 

Uitvoeringstrategie  

Met de uitvoeringsstrategie zetten we in op 
versterking van de vitaliteit en kwaliteit van ons 
buitengebied. Ontwikkelingen waar op korte 
termijn veel kwaliteitswinst is te behalen, die 
ontwikkelingen willen we ook op korte termijn 
stimuleren en faciliteren. Dit doen we enerzijds 
door terughoudend te zijn met ‘tussenoplossingen’ 
zoals statische opslag. En anderzijds door een 
uitnodigend pakket aan te bieden met de basis- en 
plusregeling. Ontwikkelingen die binnen de 
basisregelingen vallen moeten we eenvoudiger en 
sneller kunnen faciliteren. Ook voor de gevallen 
waar de plusregeling van toepassing is willen we dit 
doen, maar daar is wat meer afweging nodig.  
 
Het Oirschots kwaliteitsmenu is een lokaal 
compensatiepakket voor het principe ‘voor wat 
hoort wat’. Dit is niets nieuws. We kennen al de 
sloop-bonus regeling van het bestemmingsplan, de 
Interim Ruimte-voor-ruimte regeling en de  
regionale afspraken met betrekking tot kwaliteits- 
verbetering. Dit gedachtegoed voor lokaal 
maatwerk sluit aan bij het gedachtegoed van de 
Omgevingswet en bij de aanstaande provinciale 
Omgevingsverordening. We willen graag ‘dingen 
mogelijk maken’.  
Praktijkervaring leert ons dat we gericht moeten zijn 
op eindoplossingen. Kijken naar het langere termijn 
resultaat van een ontwikkeling en niet de 
kortetermijnoplossing. Hiermee gaan we verder 
met initiatiefnemers. Het Oirschots kwaliteitsmenu 
is daarbij onze leidraad.
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Bijlage Oirschots kwaliteitsmenu: spelregels  
 
Het Oirschots kwaliteitsmenu bestaat uit drie elementen: 
 
Basisregeling:  
De basisregeling bevat ontwikkelingen: 
 die bestaande functies betreffen; 
 waar de huidige bestemmingsplanregeling voldoende in voorziet. 
Hiervoor gelden de bepalingen uit het bestemmingsplan danwel de zogenaamde kruimelgevallenregeling. 
Afhankelijk van de daarin gestelde voorwaarden gelden ook de voorwaarden met betrekking tot landschappelijke 
inpassing en de regionale afspraken met betrekking tot kwaliteitsverbetering.  
 
Plusregeling 
De plusregeling bevat ontwikkelingen: 
 waar veel vraag naar is; 
 die we graag faciliteren omdat ze bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van ons buitengebied; 
 het bestemmingsplan onvoldoende in voorziet. 
Hiervoor geldt het beleid van het Oirschots kwaliteitsmenu in combinatie met de regionale afspraken met 
betrekking tot kwaliteitsverbetering. 
 
Maatwerk 
Er blijft ruimte voor maatwerk voor specifieke ontwikkelingen: als ze bijdragen aan de verbetering van de 
vitaliteit en kwaliteit, maar toch niet passen in de basis- of plusregeling. Bij dit maatwerk geldt ook het beleid 
van het Oirschots kwaliteitsmenu in combinatie met de regionale afspraken met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering.  
 
Daarnaast wegen we nadrukkelijker een zogenaamde gebiedsbonus af. Dat betekent dat sloop in meer 
kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld beekdalen of het Natuurnetwerk Brabant, aantrekkelijker kan worden 
gemaakt door bijvoorbeeld een lagere sloopfactor toe te kennen.  
 
 

Spelregels 
 De ruimtelijke effecten van een initiatief worden afgewogen naar de draagkracht en impact op de omgeving:  

voor deze afweging wordt onder meer gebruik gemaakt van de kwadranten van het 
Landschapskwaliteitsplan. 

 De meeste kwaliteitswinst voor ons buitengebied is te behalen met sloop, daar zetten we op in.  
Als er geen te slopen bebouwing (meer) aanwezig is kan een andere vorm van kwaliteitsverbetering worden 
gedaan, hiervoor geldt een extra plusfactor (+20%). 

 Een fysieke tegenprestatie gaat voor een financiële tegenprestatie. Het ‘afkopen’ vinden we in principe niet 
wenselijk, hiervoor geldt ook een extra plusfactor (+25%).  

 Voor het bepalen van de kwaliteitsbijdrage gaan we uit van de bijgevoegde tabel.  
 Voor alle regelingen geldt dat er sprake kan zijn van een afwijkende maatvoering. In die gevallen geldt de 

specifieke (legaal) toegestane maatvoering als uitgangspunt. 
 Als het, bijvoorbeeld vanwege bouwkundige constructies, meer voor de hand liggend is een grotere 

oppervlakte of inhoud toe te staan, mag bij de basisregeling met 10% van dit maximum worden afgeweken 
en bij de plusregeling met 5%.  
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Tegenprestatie uitbreiding woning van 750m3 naar 1.000m3 
Sloop: 250 kuub x 1,5m2 = 375m2 sloop   Kosten: 375 x €50 = €18.750,- en/of 
 
Groen: 250 kuub x 1,5m2 = 375m2 x 6m2= 2.250m2 groen Kosten: 2.250 x €10 = €22.500,-  en/of 
 
Bedrag in sloopfonds: Sloopkosten + 25%      Kosten: €18.750 x 125% = € 23.437,-  
 
 
Tegenprestatie voor 100m2 extra bijgebouw 
Sloop: 100m2 x 4m2 = 400m2 sloop    Kosten: 400 x €50 = €20.000,- en/of 
 
Groen: 100m2 x 4m2 = 400m2 x 6m2 = 2.400m2 groen  Kosten: 2.400 x €10 = €24.000,-  en/of 
 
Bedrag in sloopfonds: Sloopkosten + 25%    Kosten: €25.000,- x 125% = € 31.250,- 

 

 

* verruiming bestaande bijgebouwen regeling 

**alleen voor veehouderij, conform provinciale Interimverordening ruimte.  

 
Voorbeeldberekeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatievenpalet: 
Indien een tegenprestatie niet geleverd kan worden door directe sloop van bebouwing op de initiatieflocatie is 
een afweging van alternatieve kwaliteitsverbetering denkbaar. Dit vraagt meer maatwerk. Hierbij worden 
bijgevoegde mogelijke tegenprestaties gebruikt: 

 

 
1 Uitgangspunten normering: we gaan er van uit dat 1 m2 ongeveer € 50,- kost:  
-gerelateerd aan de huidige prijs van een ruimte-voor-ruimte titel minus kosten fosfaatrechten en de marktprijs van een stalderingsmeter;  
-ook feitelijke sloopkosten (ca. € 25,-) en afwaardering van de grond door de verkleining van het bouwvlak (ca. €20,-) is ca. € 50,-. 

Functie Type ontwikkeling Eenheid Gevraagde sloop  Waarde 
tegenprestatie1 

wonen uitbreiding woning 751-1.000 m3  1 extra m3 1,5 m2 € 75,- per m3 

bijgebouw* 151-200 m2  overtollige bebouwing x 

bijgebouw* 201-400 m2  1 extra m2 4 m2 € 200,- per m2 

beroep/ bedrijf aan huis 
(gebruiksoppervlakte > 50 m2) 

1 extra m2 1,5 m2 € 50,- per m2 

uitbreiding bestemming  1 extra m2 1 m2 € 50,- per m2 

agrarisch bedrijf 
 
  

bedrijfsbebouwing**  1 extra m2 1,2 m2  € 60,- per m2 

uitbreiding bouwvlak 1 extra m2 0,1 m2 € 5,- per m2 

(recreatie)bedrijf Bedrijfsbebouwing recreatie 1 extra m2 2 m2 € 100,- per m2 

uitbreiding bestemming 
(recreatie)bedrijf 

1 extra m2 1,5 m2 € 75,- per m2 

uitbreiding recreatieterrein 
(onbebouwd) 

1 extra m2 0,5 m2 € 12,50,- per m2 

Type tegenprestatie Waarde tegenprestatie 

Overige sloop, per 1 m2 10 m2 sloop bouwwerken geen gebouw zijnde 

 20 m2 verwijderen oppervlakte verharding 

 3 m2 slopen tuinbouwkassen 

Groen, per 1 m2 6 m2
 natuurontwikkeling (o.b.v. natuurdoeltypen)  

Realisatie van € 60,- aan landschapselementen o.b.v Stika-regeling  
Maatwerk als onderdeel van een gebiedsontwikkeling 

Cultuurhistorie Behoud/ herstel/ ontwikkeling cultuurhistorische waarden: maatwerk 

Milieutechnische verbetering Maatwerk als onderdeel van een gebiedsontwikkeling 

Bedrag storten in landschaps-/ sloopfonds Actuele sloopmeterprijs + 25% 

Tabel berekening waarde tegenprestatie concrete ontwikkelingen 
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Handreiking aanvullende kwaliteitsverbetering Ruimte-voor-ruimte 
Eén van de voorwaarden in het interim beleid Ruimte-voor-ruimte is dat naast de vereiste RvR-bouwtitel er een 
sprake moet zijn van een aanvullende ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De omvang van de vereiste 
kwaliteitsverbetering is niet gekwantificeerd, er is ruimte gelaten voor maatwerk. We merken dat er wel 
behoefte is aan duidelijkheid vooraf.  
 
We gaan daarvoor uit van: 

 
 
 
 

Type tegenprestatie Waarde tegenprestatie 

Sloop bedrijfsgebouwen 1.000 m2 sloop  

Natuur-/ landschapsontwikkeling 5.000 m2 natuur/ € 50.000,-- landschapselementen o.b.v. Stika 

Bedrag storten in landschaps-/ sloopfonds € 60.000,-- 
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Bijlage Oirschots kwaliteitsmenu: gebiedsvisies 
 

Vervanging van de Uitvoeringsnota Buitengebied in Ontwikkeling (2010) 

In de Uitvoeringsnota Buitengebied in Ontwikkeling zijn een aantal gebiedsvisies opgenomen. Destijds vormden 
de in de gebiedsvisie aangewezen locaties de eerste locaties waar op basis van het provinciaal beleid verruiming 
ontstond voor andere functies. Inmiddels is het provinciaal beleid vertaald in het geldende bestemmingsplan 
voor het buitengebied. Ook is het beleid in de loop der tijd aangevuld en geactualiseerd, zoals we ook nu doen 
met dit Oirschots kwaliteitsmenu.   
 
De gebiedsvisies hebben in de loop der jaren verschillende initiatieven mogelijk gemaakt. Door de algehele 
beleidsaanpassingen van zowel het provinciaal beleid als ook het gemeentelijk beleid is de noodzaak van de 
gebiedsvisies minder groot geworden. Ze blijven in iedere geval nog wel bruikbaar voor en van toepassing als 
afwegingskader voor de realisatie van extra woningen in het buitengebied (ruimt-voor-ruimte). Omdat de 
Uitvoeringsnota Buitengebied in Ontwikkeling wordt vervangen door het Oirschots kwaliteitsmenu zijn ze nu 
hierin overgenomen.  
 
We kiezen er daarom voor de gebiedsvisies in geactualiseerde vorm over te nemen. Daar waar onderdelen niet 
meer van toepassing zijn of ontwikkelingen zijn gerealiseerd, zijn deze aangepast in de teksten. In de 
oorspronkelijke gebiedsvisie is voor elke bebouwingsconcentratie de volgende onderdelen bezien: 
▪ ligging van de bebouwingsconcentratie (kaartbeeld); 
▪ algemene beschrijving van de bebouwingsconcentratie (toelichting); 
▪ typering van de bebouwingsconcentratie; 
▪ beschrijving van de karakteristiek en kwaliteit (toelichting); 
▪ integrale ruimtelijke en functionele visie op eventuele kwaliteitsverbeteringen en 
▪ mogelijke nieuwe functies (streefbeeld en toelichting). 

 
Van de beschrijving per gebied is geconstateerd dat de opsomming van relevant beleid niet meer actueel is. Deze 
is daarom niet meer overgenomen. Hiervoor zijn in de plaats gekomen onder meer de provinciale 
Interimverordening Ruimte, de Omgevingsvisie, het Landschapskwaliteitsplan en voor een aantal locaties is ook 
het Actieplan woningbouw Oirschot relevant. Ook deze beleidscontext wordt eens in de zoveel tijd 
geactualiseerd, daarom is in dit document geen samenvatting meer opgenomen. De documenten zijn online 
goed vindbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Een uitzondering is hierbij gemaakt 
voor het Actieplan woningbouw Oirschot. Omdat hier een directe link gelegd kan worden met woningbouw is, 
indien van toepassing voor de betreffende locatie, hiervoor een passage toegevoegd.  
 
De analyse kaartjes zijn niet meer opgenomen en vervangen door een actuele luchtfoto met daarop de 
begrenzing van de gebieden. Op veel plekken hebben de afgelopen jaren namelijk ontwikkelingen 
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld transformatie van een veehouderij naar wonen. De visiekaartjes en de 
beschrijvingen zijn overgenomen en daar waar noodzakelijk geactualiseerd in de tekst. De vier gebieden die in 
het verleden al wel zijn aangemerkt maar waarvan nog geen beschrijving was opgenomen in de gebiedsvisie zijn 
nu toegevoegd. 
 
 

Relatie Actieplan woningbouw Oirschot en Landschapskwaliteitsplan 

In 2021 is zowel het Actieplan woningbouw Oirschot en het Landschapskwaliteitsplan vastgesteld. Beide plannen 
zijn opgesteld omdat Oirschot een aantrekkelijke landelijke gemeente is met een strategisch gunstige ligging ten 
opzichte van de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Daarnaast maakt het deel uit van de economisch 
groeiende Brainportregio. Oirschot ligt daarmee goed in de markt, zowel voor haar inwoners als voor stedelingen 
en expats die graag in deze gemeente willen komen wonen. Het huidige woningaanbod kent een grote krapte 
waardoor er veel druk is op de huizenmarkt. Als Oirschot leefbaar en vitaal wil blijven, dan moet de gemeente 
stappen maken om te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. Bij het 
Actieplan Woningbouw is ook bepaald dat gestuurd wordt op ruimtelijke kwaliteit op basis van de ambitieroos 
en ruimtelijke basisprincipes per kern. Deze principes zijn ook van toepassing op ontwikkelingen in de 
bebouwingsconcentraties die gelegen zijn bij de kernen.  
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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De aantrekkelijke ligging heeft ook te maken met het karakteristieke landschap met zijn rijke cultuurhistorie en 
talrijke en diverse natuurgebieden. Deze zijn van groot belang voor de identiteit en vrijetijdseconomie van 
Oirschot. De waardering voor het Oirschotse landschap is groot. In de landschapsvisie gaan we daarom uit van 
de bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden die als onderlegger fungeren voor nieuwe 
ontwikkelingen. Tegelijkertijd staat het Oirschotse landschap onder druk. Er is vraag naar ruimte voor wonen, 
landbouw, logistiek, recreatie, natuur en ondernemen. De Landschapskwaliteitsplan biedt een afwegingskader 
voor transities waar nog geen duidelijke richtlijnen of voorbeelden van zijn, maar wel al actueel zijn in het 
Oirschotse landschap.  
 
Ontwikkelingen in bebouwingsconcentraties moeten daarom, naast voldoen aan het Oirschots kwaliteitsmenu, 
óók voldoen aan het Landschapskwaliteitsplan en het Actieplan Woningbouw. Dat betekent onder meer dat bij 
uitbreiding van dorpen met zorg voor een goede overgang naar het omliggende landschap moet worden vorm 
gegeven. In essentie moet een kern of dorpsrand organisch groeien en moet een uitbreiding, zoals ook al in de 
Uitvoeringsnota Buitengebied in Ontwikkeling is beschreven, ook leiden tot een kwaliteitswinst voor natuur, 
milieu en landschap. Het zal verder nog beperkt gebruikt worden als instrument om initiatieven voor 
functieverandering richting te geven en te beoordelen. Hiervoor is het Landschapskwaliteitsplan in feite het 
meest actuele kader geworden, samen met het Oirschots kwaliteitsmenu. 
 
 

Gebieden 

De gebiedsvisie betreft de volgende gebieden:  
▪ Lubberstraat – Spoordonk; 
▪ Pandgat – Spoordonk; 
▪ Broekstraat – Spoordonk; 
▪ Westelbeersedijk – Middelbeers; 
▪ Hoogdijk/Steenfortseweg – Middelbeers; 
▪ Neereind – Middelbeers; 
▪ Voorteindseweg-Middelbeers; (nader uitgewerkt) 
▪ Westrand Oostelbeers – Oostelbeers; 
▪ Esperenweg/Langereijt – Oostelbeers; 
▪ De Maneschijn/Driehoek – Oostelbeers; 
▪ t Laar/Kempenweg – Oirschot; 
▪ Boterwijk-Oost – Oirschot; 
▪ Gijzelaar – Oirschot; 
▪ Bestseweg/Heersdijk – Oirschot; 
▪ De Bollen - Oirschot; (nader uitgewerkt) 
▪ Bestseweg/ Montfortlaan - Oirschot; (nader uitgewerkt) 
▪ Westelbeers (Spreeuwelsedijk, Broekeindsedijk, Voldijnseweg). (nader uitgewerkt) 
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Bebouwingsconcentratie Lubberstraat - Spoordonk 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige situatie  
De bebouwingsconcentratie Lubberstraat ligt ten zuidoosten van Spoordonk en beslaat een gedeelte van de 
bebouwing rond de centraal gelegen akker tussen de Beerseveld en de Lubberstraat. Ten zuiden van het cluster 
loopt de A58. de Lubberstraat vormt de verbinding tussen de doorgaande Spoordonkseweg, ten noorden van 
het cluster en het viaduct over de snelweg. Langs de Lubberstraat komt verspreid liggende lintbebouwing voor 
die op een aantal punten dicht op elkaar gebouwd is. Samen met de Beerseveld omzoomt de Lubberstraat een 
ruimtelijk waardevolle akker die ten zuiden van Spoordonk ligt. In het noordwesten sluit deze akker ruimtelijk 
aan op het beekdal van De Beerse.  
 
De zuidzijde van de bebouwing van Spoordonk bestaat uit een wijkje met nieuwbouwwoningen waarvan de 
zuidelijke rand wordt gevormd door vrijstaande woningen. In het zuiden van de bebouwingsconcentratie is, 
grenzend aan de Lubberstraat, een karakteristieke bolle akker aanwezig. Het gebied ten oosten van de 
Lubberstraat bestaat voor het grootste gedeelte uit kleinschalige akkercomplexen. Vooral de zichtrelatie met de 
open akker ten westen van de Lubberstraat is waardevol. 
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Visie 
 

 
 
De bebouwingsconcentratie wordt gevormd door de bebouwing aan de Lubberstraat. Ten zuiden wordt de 
bebouwingsconcentratie begrensd door het viaduct over de A58, ten noorden door de bebouwing aan de 
doorgaande Spoordonkseweg. Het contrast tussen de open akker ten westen van de bebouwingsconcentratie 
en het meer gesloten wereldje rond de Lubberstraat is momenteel duidelijk aanwezig en zal in de toekomst 
versterkt worden. Om de karakteristieke doorzichten vanaf de Lubberstraat richting deze open akker niet te 
verstoren wordt verdichting van de bebouwing aan de Lubberstraat voornamelijk aan de oostzijde voorgesteld. 
met inachtneming van de doorzichten is beperkte verdichting aan de westzijde nabij de kern Spoordonk ook 
mogelijk. Hierdoor ontstaat een duidelijke ruimtelijke drager die de bocht in de weg benadrukt en daarnaast een 
ruim uitzicht richting het westen heeft.  
 
Door de hele Lubberstraat te begeleiden met bomen, zoals dit momenteel voor een gedeelte al het geval is, is 
het profiel van de weg overal hetzelfde. Hierdoor is de straat als één element herkenbaar en wordt de groene 
uitstraling versterkt. Om de overgang tussen de kom en het bebouwingscluster duidelijk vorm te geven wordt 
een brede groensingel op de scheiding van de percelen ten noorden van de bebouwingsconcentratie 
voorgesteld. Hiermee zijn de rommelige achterkanten van de woningen aan de Merodestraat en de 
Spoordonkseweg aan het oog onttrokken vanuit de bebouwingsconcentratie. Ten zuiden van Spoordonk ligt een 
Ruimte-voor-Ruimteprojectlocatie, deze is in ontwikkeling. Bij de verdichting van de bebouwing hoeft niet alleen 
aan woningbouw te worden gedacht. In aansluiting op de bestaande recreatieve voorzieningen, door de ligging 
nabij de kern en door de goede bereikbaarheid, is ontwikkeling van recreatieve bedrijven goed mogelijk. 
 
De locatie is in het Actieplan Woningbouw aangewezen als locatie geschikt voor een kleinschalige afronding aan 
de dorpskern (locatie 3c, Spoordonk). Vanuit ruimtelijke optiek heeft het de voorkeur niet aan eengebouwd langs 
de Lubberstraat door te bouwen maar hier enige ruimte te laten tussen het buurtje en de volgend ontwikkeling 
conform de visie van Verhoeven de Ruiter. Daarbij is een compactere erfbebouwing te verkiezen boven enkele 
vrijstaande woningen. Een kleinschalige ontwikkeling is kansrijk, goed faseerbaar en biedt steeds aanleiding voor 
een mooie mix. Er wordt gedacht aan een erf met tussen de 5 en de 10 woningen. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden ten noorden van locatie 3c (lopende ontwikkeling) en ten zuiden van locatie 3c (erfontwikkeling), 
waardoor in deze omgeving in totaal ruimte is voor ongeveer 35 woningen. 
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Bebouwingsconcentratie Pandgat - Spoordonk 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige situatie  
De bebouwingsconcentratie Pandgat ligt ten oosten van Spoordonk en grenst in het zuiden aan de 
Spoordonkseweg. Vanaf de Spoordonkseweg lopen de Pandgat en de Kampsesteeg naar het noorden. Deze 
wegen vormen de structuurbepalende elementen van de bebouwingsconcentratie. Tussen en rond deze wegen 
is de bebouwingsconcentratie ontstaan. Er is een groot verschil te zien tussen het redelijk dicht bebouwde, 
zuidelijke gedeelte van de concentratie en het, meer open, noordelijk deel. Het zuidelijke gedeelte grens direct 
aan de Spoordonkseweg. Hier zijn grootschalige kassen aanwezig. Deze bebouwing past niet bij het kleinschalige 
karakter van het bebouwingscluster en heeft geen uitstraling richting de Spoordonkseweg. De overige 
bebouwing aan de Spoordonkseweg ligt verspreid langs de weg.  
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Vooral richting het noorden is een aantal waardevolle doorzichten aanwezig. Het noordelijke gedeelte van de 
bebouwingsconcentratie oriënteert zich rond een open, driehoekige groene ruimte. Rond deze ruimte lopen 
wegen en staat bebouwing. De ruimte kan gezien worden als het centrale, open gebied van de 
bebouwingsconcentratie. Het driehoekige grasveld op de kruising van de Kampsesteeg en Pandgat maakt hier 
ook onderdeel van uit. 
 
Het landschap rond de bebouwingsconcentratie heeft een open en kleinschalig karakter. Vanaf de wegen binnen 
de bebouwingsconcentratie is een aantal waardevolle doorzichten richting dit gebied aanwezig. 

 
Visie 

 
 
De begrenzing van dit cluster wordt in het westen gevormd door de kern Spoordonk en de percelen aan de 
Broekstraat. In het zuiden is de Spoordonkseweg de grens. De rest van de grens wordt bepaald door de 
perceelsgrenzen van de percelen aan gedeeltes van het Pandgat en de Kampsesteeg. De ruimtelijke visie van 
deze bebouwingsconcentratie concentreert zich voornamelijk op de bebouwing en de open ruimte rond het 
Pandgat en de Kampsesteeg. De visie heeft voornamelijk betrekking op het versterken van het huidige karakter 
van de bebouwingsconcentratie. Nagenoeg alle bebouwing aan het Pandgat en de Kampsesteeg kan verdicht 
worden op een aantal plekken is opvullen van de gaten in de bebouwing toegestaan. Door deze verdichting toe 
te staan wordt het zuidelijke gedeelte dichter bebouwd en wordt de centrale open ruimte in het noordelijke deel 
meer benadrukt. Dit laatste vooral door de verdichting van de bebouwing rond de open ruimte.  
 
De entree van de bebouwingsconcentratie vanaf de Spoordonkseweg dient een meer landelijke en vooral 
kleinschaliger karakter te krijgen. Dit is te bereiken door de grootschalige kassen in te kleden met groen, in 
aansluiting op het aanwezige groen. Ook is met de sloop van het oude fabrieksgebouw aan de Kampsesteeg en 
de Spoordonkseweg de entree van de bebouwingsconcentratie een betere uitstraling verkregen. De doorzichten 
die momenteel aanwezig zijn, dienen ook in de toekomst behouden te blijven waardoor er vanuit de concentratie 
direct contact met het buitengebied is. 
 
De locatie grenst aan de westzijde aan een locatie die in het Actieplan woningbouw Oirschot is aangewezen als 
zeer kansrijk voor woningbouw (locatie 1, Spoordonk).  
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Bebouwingsconcentratie Broekstraat – Spoordonk 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Huidige situatie  

Deze bebouwingsconcentratie ligt ten noordoosten van Spoordonk en wordt voornamelijk gevormd door de 

Broekstraat en de Nieuwedijk. Ten westen is het beekdal van de Beerze aanwezig. Centraal in de 

bebouwingsconcentratie is een grote, open ruimte aanwezig in de vorm van akkers. Het zicht vanaf de 

omliggende wegen op dit open gebied zijn erg waardevol en geven de concentratie zijn karakter. De Broekstraat 

en de Nieuwedijk zijn van oudsher al aanwezig, zo ook de twee driehoekige velden aan deze wegen. Vanaf de 

centrale open ruimte zijn, zowel naar het noorden als naar het zuiden, ruimtelijke verbindingen aanwezig. 

Ruimtelijk gezien maakt de open ruimte onderdeel uit van een groter groen gebied dat richting de kern steeds 

verder versmalt door de aanliggende bebouwing. De bebouwingsconcentratie kenmerkt zich door de groene 

aankleding en het kleinschalige karakter. Uitzondering hierop wordt gevormd door de entree van de concentratie 

vanaf het oosten. Hier is direct zich op de rommelige achterzijden van een aantal percelen aan de Nieuwedijk. 

Hierdoor is de zichtrelatie vanuit deze zijde verstoord.  



 

  

                                                                                                                       8    Oirschots kwaliteitsmenu - concept 

 

In het zuidwesten van de bebouwingsconcentratie verbindt de Broekstraat de concentratie met de kern 
Spoordonk. In dit gebied is ook sportveld ’t Horstje aanwezig. Dit gefragmenteerde gebied vormt de overgang 
tussen de kern en de concentratie in het buitengebied. 
 
Visie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bebouwingsconcentratie grenst aan de bebouwingsconcentratie Pandgat. In het noorden wordt de grens 
bepaald door de Brandbeemdseweg, in het oosten door de achterperceelsgrenzen van de percelen aan de 
Nieuwedijk. Ten westen loopt het beekdal van de Beerze.  
 
De visie op deze bebouwingsconcentratie richt zich voornamelijk op de Broekstraat, de Nieuwedijk en het 
tussenliggende gebied. Het zuidwestelijke gedeelte van de bebouwingsconcentratie, dat grenst aan de kern, 
fungeert als overgangsgebied van het buitengebied naar de kern. De huidige situatie dient daar behouden te 
blijven.  
 
Verdichting en ontwikkeling zijn mogelijk rond een deel van de Broekstraat, de Nieuwedijk en de Bremsteeg. Het 
open gebied, bestaande uit akkers en weilanden, krijgt een centrale plek in dit gedeelte. Aan wegen rondom 
deze akkers is sporadische verdichting mogelijk met behoud van voldoende doorzichten. Om de ‘lus’ van de 
wegen te accentueren en het directe contact met de open akkers te behouden, wordt voorgesteld alleen aan de 
buitenkant van deze wegen een minimale verdichting toe te staan. Rond de driehoekige akkers aan de 
Broekstraat en de Nieuwedijk is tevens verdichting mogelijk. Door deze nieuwe bebouwing worden de 
driehoekige akkers geaccentueerd. In beide gevallen dient de bebouwing kleinschalig te zijn en aan te sluiten op 
de al aanwezige bebouwing. De wegenstructuur en de twee driehoekige velden kunnen meer benadrukt worden 
door het aanvullen van de al bestaande groenstructuur in het gebied. De Nieuwedijk en de Broekstraat zullen 
worden begeleid door bomenrijen en het open gebied aan de Nieuwedijk zal omzoomd worden door bomen. 
Hiermee wordt het huidige groene karakter en de structuur versterkt. 
 
 

  

Behoud openheid 
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Bebouwingsconcentratie Westelbeersedijk – Middelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
Huidige situatie  
Deze zone ligt ten zuidwesten van de kern Middelbeers aan de weg naar Westelbeers. Dit lint bestaat 
voornamelijk uit burgerwoningen die allen zijn gelegen aan de oostkant van de Westelbeersedijk. Aan de 
westkant van deze weg is maar op enkele plaatsen bebouwing aanwezig. Het bebouwingslint grenst niet direct 
aan de bebouwde kom van Middelbeers en eindigt aan de zuidkant met de bebouwing van een daar gevestigd 
niet agrarisch bedrijf van aanzienlijke omvang.  
 
De situatie is bijzonder, omdat vanaf de Westelbeersedijk een sterke ruimtelijke relatie bestaat met het  
landschap aan de westkant en geen visuele relatie met de bos- en natuurgebieden aan de oostkant. Door het 
gegeven, dat het lint los ligt van de kernbebouwing van Middelbeers, is een waardevolle zichtrelatie aanwezig 
tussen de open gebieden ter weerszijden van de Westelbeersedijk, direct ten zuiden van de kom. Ten 
noordwesten van de Westelbeersedijk loopt een zandweg rechtstreeks naar Westelbeers. Deze is aan beide 
zijden beplant met bomen, die een waardevol transparant scherm vormen tussen dit gebied en de 
beekdalgronden van de Groote Beerze ten westen daarvan. In het gebied tussen deze zandweg en de 
Westelbeersedijk kan een daar gelegen agrarisch bedrijf als storend element worden beschouwd in de overigens 
gave open ruimte. 
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Visie 
 

  
 
De zone Westelbeersedijk is gedeeltelijk gelegen op relatief open oude bouwlanden. Aan de westkant vormt de 
dichte opgaande beplanting langs de daar gelegen zandweg de ruimtelijke begrenzing. Aan de oostkant vormt 
de bebossing van het direct achter de bebouwing aansluitend natuurgebied de ruimtelijke begrenzing. Aan de 
noordkant wordt deze onderzoekszone begrensd door de bebouwing en beplanting van de kern Middelbeers. 
Rondom de Langegracht ten zuiden van Middelbeers kan worden gesteld, dat ter plaatse van de huidige 
agrarische bouwpercelen een bescheiden woningbouwconcentratie denkbaar is (verwevingslocatie). Vanuit de 
ruimtelijke optiek is het gewenst deze locatie te zien als een “satelliet”. Dat wil zeggen dat deze 
ontwikkelingslocatie niet dient te worden vastgebouwd aan de kern Middelbeers. Daarmee blijft het 
bebouwingslint als een zelfstandige eenheid behouden en blijft ook de waardevolle zichtrelatie tussen het open 
landschap ten oosten en westen van de Westelbeersedijk in stand. 
 
Dit wordt ook zodanig benoemd in het Actieplan woningbouw Oirschot (locatie 5, Middelbeers). Alleen bij 
sanering van de kwekerij is een bescheiden afronding tussen de St. Annastraat en Willibrordstraat voorstelbaar. 
Daarbij moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de kwaliteiten van de overgang van het landschap 
naar de dorpskern. 
 
Met betrekking tot de westzijde van de Westelbeersedijk kan worden gesteld, dat de openheid van de wig tussen 
deze weg en de Straatsedijk wordt verstoord door een daar gelegen agrarisch bedrijf. Indien de agrarische 
activiteiten ter plaatse worden beëindigd, is het gewenst deze locatie niet meer voor andere agrarische functies 
in te zetten. Met het amoveren van de bedrijfsgebouwen en het behoud van de woning aan de Westelbeersedijk, 
wordt een positieve bijdrage geleverd aan de landschappelijke openheid.  
 
De verwevingslocatie, zoals aangegeven op de kaart van de ruimtelijke visie, ligt buiten de begrenzing van deze 
bebouwingsconcentratie. De mogelijkheden die deze verwevingslocatie kan bieden blijven daarom buiten 
beschouwing.  
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Bebouwingsconcentratie Hoogdijk/ Steenfortseweg – Middelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
 
Huidige situatie  
  
De locatie Hoogdijk/Steenfortseweg is gelegen aan de noordwestkant van de kern Middelbeers. Het gebied 
wordt ingeklemd door de Hoogdijk, Oranjestraat, Steenfortseweg en het riviertje De Groote Beerze. Het open 
onbebouwde binnenterrein wordt bijna geheel begrensd door de achtertuinen van de bebouwing langs de 
omringende wegen. 
 
Er is sprake van een menging aan functies. Beeldbepalend voor deze locatie zijn het open binnengebied en de 
achtertuinen met hier en daar opgaande beplanting, alsmede enkele bosjes en boomgroepen. Mede bepalend 
is de met forse bomen omzoomde agrarische bedrijfslocatie aan de overkant van het riviertje. Op de locatie van 
de voormalige kassen is jong bos aangeplant. 
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Visie 
 

   
 
In het kader van het versterken van de natuurlijke en ruimtelijke kwaliteit heeft in dit gebied in het verleden al 
een positieve ontwikkeling plaatsgevonden. Een tuinbouwbedrijf, waarvan de kassen tot vrijwel tegen de rand 
van De Groote Beerze reikten is gesaneerd. De ruimte die is vrijgekomen is grotendeels gebruikt om jonge 
beplanting aan te brengen, die passend is in een dergelijke beekdalzone. 
 
Een verdere kwaliteitsverbetering zou kunnen zijn, dat de overgangssituatie tussen het aangeplante bosje en 
beek gradiëntrijker wordt gemaakt door verlaging van het maaiveld. Een en ander past in het streefbeeld van 
een robuuste ecologische verbindingszone. Met betrekking tot bebouwing kan worden geconstateerd, dat de 
rand rond deze locatie nagenoeg gesloten is. Het aanwezige kleinschalige open binnengebied kan karakteristiek 
worden genoemd als resultaat van de min of meer natuurlijke groei van kernen als Middelbeers. Deze open 
ruimte vormt samen met de gevarieerde achterkanten van percelen aan de omringende wegen en de aanwezige 
beplanting in de beekdalzone op deze locatie een kwalitatief hoogwaardige overgang tussen de kernbebouwing 
en het buitengebied. 
 
Gezien het vorenstaande is het ongewenst deze locatie met nieuwbouw te verdichten. Vervangende bebouwing 
is mogelijk indien dit geen afbreuk doet aan het bestaande karakter van de historische structuur. 
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Bebouwingsconcentratie Neereind – Middelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
Huidige situatie  
Het gebied wordt doorsneden door de Neereindseweg, een oude verbindingsweg tussen de kernen Middelbeers 
en Oostelbeers. Aan deze weg is ook de bebouwing in het gebied gelegen, te weten twee agrarische bedrijven 
en enkele burgerwoningen.  
 
Het merendeel van de gronden binnen het gebied Neereind bestaat uit oude akkers aan beide zijden van de 
riviertjes de Kleine en Groote Beerze. Het betreft hier een gebied met open akkercomplexen. Opgaande 
beplanting komt voor als wegbeplanting lang de Neereindseweg en op en rond de agrarische bedrijfslocaties. 
Vanuit het gebied kunnen zichtlijnen worden aangegeven tussen beide riviertjes en in noordelijke richting tot 
aan de bebossing van landgoed Baest. In zuidelijke richting vormt de bebouwing en beplanting langs de Hertog 
Janstraat de ruimtelijke begrenzing. 
 



 

  

                                                                                                                       14    Oirschots kwaliteitsmenu - concept 

 

Visie 
 

  
 
In de Interim verordening ruimte is het gebied direct ten oosten van de kern Middelbeers als ‘verstedelijking’ 
aangegeven. Het oostelijk deel van de onderzoekszone Neereind vormt de overgang tussen de toekomstige 
woonbebouwing en de beekdalzone van de Kleine Beerze. In de noordelijke zone dient de bestaande openheid 
met zichtlijnen naar landgoed Baest behouden te blijven. Indien hier op termijn sprake is van vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties, heeft het de voorkeur, in het kader van extensivering, de bestaande 
bedrijfsgebouwen grotendeels te amoveren. De ruimtelijke openheid wordt hierdoor vergroot en versterkt. 
 
De harde storende dorpsrand ter plaatse van het bedrijventerrein Steenfort dient te worden verbeterd. 
Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van een retentievijver aan de Steenfortseweg, direct ten noorden van 
het bedrijventerrein. De aanleg en inrichting hiervan betekent al een verbetering van een gedeelte van deze 
dorpsrand. 
 
Het aanbrengen van beplantingselementen is hier gewenst om een minder harde overgang naar het aansluitende 
open akkerland te bewerkstelligen. Ook de nieuwe dorpsrand aan de oostkant van Middelbeers dient zodanig te 
worden ingericht, dat ter plaatse een duidelijke verweving ontstaat met de te ontwikkelen beekdalzone langs de 
Kleine Beerze. Het is in dit kader vanuit de stedenbouwkundig - ruimtelijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische optiek ongewenst, dat het huidige beloop van het omleidingskanaal leidend is voor de nieuwe 
ruimtelijke begrenzing van de kern Middelbeers. Onderzocht dient te worden of het water van het 
omleidingskanaal een meer pregnante rol kan gaan vervullen in de toekomstige overgangszone tussen de 
bebouwde kom van Middelbeers en de beekdalzone van de Kleine Beerze. Met betrekking tot de beekdalzone 
zelf liggen er kansen om zowel de natuurlijke als landschappelijke kwaliteiten te verbeteren. Samenhang met 
bescheiden recreatieve ontwikkelingen zijn in deze zone ook zeker denkbaar. 
 
De verwevingslocatie, zoals aangegeven op de kaart van de ruimtelijke visie, ligt buiten de begrenzing van deze 
bebouwingsconcentratie. Deze locatie is in het Actieplan woningbouw Oirschot benoemd als kansrijk en logisch 
voor woningbouwontwikkeling (locatie 2, Middelbeers). Bij de ontwikkeling van dit gebied vraagt de nieuwe rand 
naar het landschap om aandacht. Ook hier wordt benoemd dat er een nieuwe groene rand aan het dorp gemaakt 
kan worden samen met landschapsontwikkeling in het gebied tussen Beerze en omleidingskanaal. Het maken 
van zichtlijnen naar buiten (bijvoorbeeld naar de molen) kan het gebied karakter geven. Aan de Noordzijde zal 
een nieuwe dorpsentree ontstaan waarbij een goede relatie gelegd moet worden met het daar gelegen bedrijf. 
Het meenemen van dit bedrijfsperceel in de gebiedsontwikkeling is ruimtelijk gezien aantrekkelijk en kansrijk.  
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Bebouwingsconcentratie Voorteindseweg-Middelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
 
Huidige situatie  
Het gebied is gelegen ten westen van de kern Middelbeers, rondom de Heiakkerweg, Kattenbergseweg, 
Putstraat, Voorteindseweg en de Groote Beerze.  In dit gebied liggen naast een behoorlijk aantal burgerwoningen 
een aantal bedrijven als een aannemersbedrijf en een grondverzetbedrijf. Er zijn nog enkele agrarische bedrijven 
gelegen aan de rand van de bebouwingsconcentratie.  
 
Het gebied grenst aan de oostzijde aan de Groote Beerze, dat deel uitmaakt van het project de Levende Beerze. 
Het gebied wordt aan de zuidzijde doorsneden door de Neereindseweg, een verbindingsweg tussen Middelbeers 
en Diessen.  
 
Het merendeel van de gronden binnen het gebied bestaat uit akkers tussen en aan de achterzijde van de 
aanwezige bebouwing. Opgaande beplanting komt voor als wegbeplanting lang de wegen en op en rond de 
bebouwde locaties. Vanuit het gebied kunnen zichtlijnen worden aangegeven naar ‘buiten’, dus vanuit de 
bebouwingsconcentratie richting het noorden, oosten, zuiden en westen.  
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Visie 
De bebouwingsconcentratie is de afgelopen jaren door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en of transformatie 
naar wonen op meerdere plaatsen verdicht. Het is niet wenselijk en soms ook niet fysiek mogelijk een nog 
verdere verdichting te laten plaatsvinden. Enkel op niet woonlocaties is in combinatie met transformatie nog 
aanvullende woonbebouwing mogelijk en wenselijk, bijvoorbeeld bij beëindiging van de (agrarische) 
bedrijvigheid.   
 
Rondom de bebouwingsconcentratie dient de bestaande openheid met zichtlijnen behouden te blijven. Indien 
hier op termijn sprake is van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, heeft het de voorkeur, in het kader van 
extensivering, de bestaande bedrijfsgebouwen grotendeels te amoveren. De ruimtelijke openheid wordt 
hierdoor vergroot en versterkt. Met betrekking tot de beekdalzone zelf liggen er kansen om zowel de natuurlijke 
als landschappelijke kwaliteiten te verbeteren. Samenhang met bescheiden recreatieve ontwikkelingen zijn in 
deze zone ook zeker denkbaar. 
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Bebouwingsconcentratie Westrand Oostelbeers – Oostelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
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Huidige situatie  
 
Deze zone ligt direct ten westen van de percelen met woonbebouwing aan de Lindeakkers. Het betreft een gave 
kernrand die bestaat uit achtertuinen, die gedeeltelijk zijn beplant met opgaand houtgewas. In deze randzone is 
één agrarisch bedrijf aanwezig, waarvan de bedrijfsgebouwen ver het beekdal indringen. Deze indringing wordt 
als storend ervaren. Aan de noordkant van deze zone kruist de Neereindseweg de oorspronkelijke loop van de 
Kleine Beerze. Hier is sprake van een dorpsuitloper, een lint met verspreide bebouwing op onregelmatige afstand 
van elkaar. 
 
Op enkele plaatsen is de relatie met het beekdal nog goed ervaarbaar. In het zuidelijk deel wordt de openheid 
tussen de westelijke rand van Oostelbeers en de loop van de Kleine Beerze niet verstoord door bebouwing of 
opgaande beplanting. De bebossing direct langs de beek vormt hier de ruimtelijke begrenzing. Het gehele gebied 
wordt als landschappelijk waardevol aangemerkt. 
 
 
Visie 
 

  
 
Deze randzone van Oostelbeers ligt gedeeltelijk op open akkerland, dat vroeger is ontstaan ter weerszijden van 
het riviertje de Kleine Beerze. De visie concentreert zich op de open ruimte tussen de bebossing langs de Kleine 
Beerze en de westelijke dorpsrand en voorts op de dorpsrand zelf. De openheid van het zuidelijke gedeelte is 
karakteristiek, de rand van het dorp is gaaf te noemen. Het is gewenst de bestaande situatie niet te wijzigen en 
de openheid te handhaven.  
 
Het smalle noordelijke gedeelte van deze zone wordt nu als het ware begrensd door het daar aanwezige agrarisch 
bedrijf. Indien op deze locatie de agrarische bedrijfsactiviteiten worden beëindigd is het gewenst deze locatie 
niet opnieuw voor agrarische bedrijfsvoering in te zetten. Een andere functie, waarbij de bebouwing weer 
geconcentreerd wordt aan de straat en de ver het beekdal ingebouwde bedrijfsgebouwen worden gesaneerd, 
versterkt de openheid van het gebied en is van positieve invloed op de dorpsrand.  
 
De visuele relatie met het beekdal, die op enkele plaatsen vanaf de Lindeakkers, Domineeshof en Neereindseweg 
bestaat, dient te worden gehandhaafd, dat wil zeggen dat deze open ruimten in de straatwand niet dienen te 
worden bebouwd. 
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Bebouwingsconcentratie Esperenweg/ Langereijt – Oostelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
 
Huidige situatie  
Het gebied Esperenweg/Langeryt ligt ten noorden van de kern Oostelbeers. Nagenoeg alle bebouwing is gelegen 
aan de omringende wegen. Alleen in het zuidelijk deel van het gebied zijn enkele burgerwoningen gelegen aan 
de Schuttersweg, die wat verder het gebied indringen. Ook in de noordelijke punt is agrarische bebouwing 
midden in het gebied aanwezig. Een gedeelte van de noordelijke kernrand van Oostelbeers vormt een abrupte 
overgang naar het aansluitende open landschap wat als storend en niet dorps wordt ervaren. Het gebied kan 
voorts als relatief open worden aangemerkt door de verspreid voorkomende bebouwing langs de randen en de 
opgaande beplantingselementen rond de bebouwing aan de Schuttersweg en kavelgrensbeplanting centraal in 
het gebied. Karakteristiek en waardevol is de samenhang tussen de laanbeplanting en bebouwing langs de 
Esperenweg.   
Het onregelmatige voorkomen van bebouwingselementen en afwisseling tussen bebouwing en laanbeplanting 
levert een aantal waardevolle doorzichten op naar het grootschalig open landschap aan de noordkant, dat 
begrensd worden door de bebossing van landgoed Baest. De weg Langereijt kan, nabij de kern Oostelbeers 
worden aangemerkt als een dorpslint. De bebouwing bestaat voornamelijk uit burgerwoningen. Op enkele 
plaatsen is zichtrelatie aanwezig met het oostelijk gelegen open gebied tot aan De Maneschijn. In de richting van 
Oirschot neemt de bebouwing af en bestaat dan hoofdzakelijk uit agrarische bedrijven.  
Vooral de visuele relatie vanuit dit gebied over de Esperenweg, met het open gebied dat grenst aan landgoed 
Baest wordt beschouwd als een belangrijk landschappelijk/ruimtelijk aspect, dat een rol dient te spelen bij de 
visie op dit gebied. 
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Visie 
 

  
 
Het grootste gedeelte van het gebied Esperenweg/Langereijt ligt op jonge heide ontginningen. De ruimtelijke 
begrenzing wordt aan de zuidkant gevormd door de noordelijke dorpsrand van Oostelbeers. Aan de noord- en 
oostkant vormen de verspreide bebouwing en beplanting aan de Esperenweg en de Langereijt de begrenzing. De 
visie richt zich hier vooral op het realiseren van een nieuwe noordelijke dorpsrand van Oostelbeers. Indien het 
gebied direct ten noorden van Oostelbeers op termijn in beperkte mate voor woningbouw wordt ontwikkeld 
ontstaat die nieuwe dorpsrand. Bij afronding van de nieuwe bebouwing moet voorkomen worden dat een 
nieuwe harde en abrupte overgang naar het landschap ontstaat. Het is gewenst dat, zowel in stedenbouwkundig 
als landschappelijk ruimtelijk opzicht, wordt ingespeeld op de aanwezige kwaliteiten van het gebied en vooral 
op die van de zone langs de Esperenweg. Dat wil zeggen, dat bij de planontwikkeling de bestaande opgaande 
beplanting wordt gerespecteerd en een zinvolle plaats krijgt in het te ontwikkelen woongebied.  
 
Voorts is het van belang, mede gezien de geconstateerde landschappelijke waarde van dit deel van het gebied, 
dat een geleidelijke overgang naar het buitengebied wordt gerealiseerd met een grote mate van verwevenheid 
tussen bebouwing en landschap. De bestaande zichtrelaties over de Esperenweg met het open landschap aan de 
noordkant kunnen daarbij als leidend worden aangemerkt. In overig deel van het gebied dient de bestaande 
openheid te worden gehandhaafd. Dat geldt eveneens voor de zichtrelaties met het noordelijk gelegen open 
landschap. In het kader van extensivering van dit gebied is het voorts gewenst om eventueel vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties niet in te zetten voor hervestiging van nieuwe agrarische bedrijvigheid. De locaties 
kunnen wel worden gebruikt voor andere functies, waarbij het niet noodzakelijk is alle bestaande 
bedrijfsgebouwen te handhaven.  
 
In het Actieplan woningbouw Oirschot is aangegeven dat het gebied geschikt is voor ontwikkeling van 

woningbouw (locatie 1, Oostelbeers). Daarbij betreft het in ieder geval de bestaande open ruimte. En ligt er een 

kans dat twee aansluitend gelegen percelen via erftransformatie mee-ontwikkelt kunnen worden. Mogelijk 

willen (via zelfrealisatie) aangrenzende particulieren meedoen. Er ligt een kans om een nieuwe zachte dorpsrand 

te maken en aan te haken op oude structuren. Verkeer aanhaken is eenvoudig. Binnen het provinciale beleid is 

op deze locatie een grotere woningbouwlocatie voorstelbaar. Op dit moment denken we dat een bescheiden 

uitbreiding beter past bij de maat en schaal van de kern. Oostelbeers heeft aangegeven kleinschalig te willen 

ontwikkelen. Bovendien zijn er veel andere geschikte locaties aanwezig. Ook leggen we de begrenzing nu op een 

logisch plek aansluitend aan bestaande bebouwing. Hiermee houdt Oostelbeers bovendien mogelijk ruimte voor 

de verdere toekomst.  
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Bebouwingsconcentratie De Maneschijn/ Driehoek – Oostelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

Huidige situatie 
 
Het gebied De Maneschijn/Driehoek beslaat de hele 
oostelijke en zuidoostelijke zone tegen de kern 
Oostelbeers. De westkant wordt gevormd door de 
bebouwing aan de rand van de bebouwde kom. Daarin 
vormt de ver in het gebied doorgedrongen bebouwing van 
de buurt Haagakkers een opvallende uitstulping. Aan de 
zuidkant van het gebied vormt de bebouwing langs de 
Hoogeindseweg de westelijke begrenzing. De oostelijke 
begrenzing wordt bepaald door de weg De Maneschijn, die 
nagenoeg over de volle lengte is beplant met bomen. De 
oostkant van het zuidelijke gedeelte van dit gebied wordt 
begrensd door een concentratie van voornamelijk 
agrarische bedrijven. Verder in zuidelijke richting vormen 
afwisselend bebouwing en beplanting aan de Driehoek de 
grens.  
 
Halverwege de weg Driehoek, die als het ware een halve 
cirkel vormt op de Hoogeindseweg, is een 
bebouwingsconcentratie gelegen, die kan worden 
aangemerkt als cluster. Deze is op de bijbehorende kaart 
nader begrensd.  
 
Ten zuiden van dit cluster ligt het restant van een oud 
akkercomplex, dat hier nog zijn bolle ligging heeft 
behouden. Karakteristiek voor dit kleinschalige complex is, 
dat alleen langs de randen bebouwing en beplanting 
voorkomt. Op enkele plaatsen bestaan doorzichten, die 
typerend zijn voor de randen van dergelijke akkers en die 
zowel in landschappelijk als cultuurhistorisch opzicht als 
zeer waardevol zijn aan te merken. Een groot gedeelte van 
dit gebied is onbebouwd en onbeplant, behoudens langs 
de randen. Aan de oostzijde van het gebied vormt de 
boombeplanting langs De Maneschijn de transparante 
ruimtelijke begrenzing, waardoor fraaie doorzichten 
bestaan tot aan de bebossing van de Oostelbeerse Heide 
aan de oostkant.  
 

Direct ten noorden van de Driehoek, waar deze aansluit op de Hoogeindsedijk/Kerkstraat, bevindt zich een mooie 
open ruimte, waardoor zicht mogelijk is op de zuidoostelijke dorpsrand van Oostelbeers. Hoewel het noordelijke 
gedeelte daarvan wordt gevormd door de achterkanten van percelen in het vrij nieuwe woningbouwplan 
Haagakkers, kan worden gesteld, dat deze nieuwe dorpsrand een prima voortzetting is van de oorspronkelijke 
dorpsrand, zoals deze wordt gevormd door de achterkant van het kerkhof en de oudere bebouwing aan de 
Kerkstraat. 
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Visie 

  
 
Het gebied ten noorden van de Driehoek bestaat geheel uit jonge heideontginningen. Het zuidelijke gedeelte 
betreft een oud akkerlandcomplex omringd door bebouwing en beplanting aan de Driehoek. Het contrast tussen 
het noordelijke en zuidelijke deel van dit gebied is groot. In landschappelijk ruimtelijke zin is het van belang dit 
contrast in stand te houden en zo mogelijk te versterken. Dat kan zowel door enerzijds de openheid te handhaven 
en anderzijds de bebouwingsconcentratie in het zuidelijke gebiedsdeel te versterken.  
 
Deze bebouwingsconcentratie is op het kaartje bij deze ruimtelijke visie nader begrensd. Aangezien het hier een 
cultuurhistorische waardevolle locatie betreft met een aantal oorspronkelijke boerderijen, dient eventuele 
aanvullende bebouwing zorgvuldig te worden ingepast. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met 
bestaande visuele relaties met het aangrenzende landschap. Dat betekent, dat aanvullende bebouwing dient 
plaats te vinden binnen de begrenzing zoals die op de bijbehorende kaart is aangegeven. Het gaat primair om 
het versterken van de cultuurhistorische waarde door nieuwbouw of vervangende nieuwbouw. Het spreekt voor 
zich dat dit ook gevolgen heeft voor de architectuur van de nieuwe gebouwen. Deze dienen zonder uitzondering 
van een zadeldak te worden voorzien en zich qua kleur, materiaaltoepassing en geleding in de bestaande 
gebouwde omgeving te voegen.  
 
In het noordelijk deel van het gebied De Maneschijn/Driehoek is de locatie direct ten noorden van Haagakkers 
ontwikkeld voor woningbouw. Als gevolg daarvan is hier een nieuwe dorpsrand ontstaan. Ook in deze nieuwe 
situatie is het gewenst een geleidelijke overgang te realiseren tussen de nieuwe bebouwing en het aangrenzende 
open gebied met enkele zichtlocaties op de bosrand van de Oostelbeerse Heide. De bedrijfslocatie met kassen 
in het noordelijk punt is vrijgekomen, deze locatie is niet ingezet voor hervestiging van een andere agrarische 
bedrijfsvorm, maar het kassencomplex geamoveerd. Ter compensatie is aan De Maneschijn een extra woning 
toegestaan op de plaats van de huidige bedrijfsgebouwen. Dit is van positieve invloed op de openheid van het 
gebied en van belang voor de beleving van de toekomstige nieuwe dorpsrand van Oostelbeers vanuit de richting 
Oirschot. 
 
In het Actieplan woningbouw Oirschot is aangegeven dat het gebied ten noorden van deze nieuwbouwlocatie, 
in de punt van de Langereijt en De Maneschijn, geschikt is voor ontwikkeling van woningbouw (locatie 2, 
Oostelbeers). De locatie is een logische en geschikte locatie voor woningbouw. Daarbij is het gewenst om een 
gezicht te maken richting de N395 zodat de weg meer het karakter krijgt van een dorpsweg. De bebouwing is 
hier losjes, passend bij het karakter van de weg. Aan de noordzijde vraagt het maken van een goede entree de 
aandacht. Richting de waterloop kan een nieuwe wandelroute en zachtere dorpsrand ontstaan.  
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Bebouwingsconcentratie ’t Laar/Kempenweg - Oirschot 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
 
Huidige situatie  
Het gebied ’t Laar/Kempenweg ligt ten zuidwesten van de kern Oirschot aan de zuidwestkant van de autosnelweg 
A58. De Kempenweg vormt de zuidelijke begrenzing. De westelijke begrenzing ligt op ruwweg 700 meter van de 
autosnelweg en wordt in ruimtelijke zin niet begrensd. Aan de noordkant wordt het gebied begrensd door het 
Wilhelminakanaal. Het gedeelte ten noorden van het kanaal is in deze visie niet meegenomen, omdat daarvoor 
al het bestemmingsplan “Kanaalzone” in ontwikkeling is. In het aangegeven onderzoeksgebied kan een 
bebouwingsconcentratie worden onderscheiden rond het knooppunt van Papenvoorden, ’t Laar en Beerseweg. 
Het betreft een concentratie van voornamelijk burgerwoningen en enkele agrarische en niet-agrarische 
bedrijven.  
 
In ruimtelijke zin vormt deze bebouwingsconcentratie de zuidelijke overgang tussen de kern Oirschot en het 
agrarische gebied. Het betreft een geleidelijke overgang waarin de verweving met het landschap karakteristiek 
kan worden genoemd. De zuidkant van het gebied manifesteert zich als een open gebied tussen het 
bedrijventerrein De Scheper en de Beerschotseweg. Dit is een van de gebieden die aangewezen is voor 
extensivering. In het gebied zijn enkele burgerwoningen gelegen. Ten westen van de Beerschotseweg komt 
verspreid gelegen bebouwing voor, waaronder een kwekerij met kassen en een transportbedrijf. Tussen de 
bebouwingsconcentratie rond de Papenvoorden en De Scheper zijn enkele kleinschalige open ruimtes te 
onderscheiden ten oosten van de Beerschotseweg. Deze openheid is van belang om de bebouwingscluster als 
zelfstandig ruimtelijke element herkenbaar te houden. 
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Visie 
 

  
 
Het gehele gebied ’t Laar/Kempenweg bestaat uit jonge heideontginningen en wordt aan de noordkant begrensd 
door het Wilhelminakanaal dat aan weerszijden wordt begeleid door een beplanting van bomen. Het gebied 
wordt aan de noordkant in ruimtelijke zin gedeeltelijk begrensd door de opgaande beplanting in de ecologische 
zone langs het kanaal. De begrenzing wordt voorts gevormd door de rand van de bebouwingsconcentratie rond 
Papenvoorden en Beerseweg. 
 
Aan de zuidkant vormen bebouwing en beplanting langs de Beerseweg de ruimtelijke begrenzing. In de zone 
tegen de Kempenweg, wordt op termijn de vervolgfase van het bedrijventerrein De Scheper ontwikkeld. 
Belangrijk aandachtspunt is hier vooral de landschappelijke inpassing langs de Kempenweg. Het is ongewenst in 
deze randzone een harde en abrupte overgang naar het open landschap aan de zuidkant te realiseren.  
 
Tussen het bedrijventerrein en de bebouwingscluster aan de noordkant is een gebiedje gelegen waarin zich een 
drietal kleinschalige open ruimtes bevindt die gevormd wordt door bebouwing en opgaande beplanting. Ze zijn 
van belang als overgang tussen het bedrijventerrein en de noordelijk gelegen bebouwingsconcentratie. Deze 
dient als zelfstandig ruimtelijk element te worden behouden en niet te worden vastgebouwd aan het 
bedrijventerrein. Dat wil zeggen dat geen uitbreiding van dit cluster is gewenst. Het is wel mogelijk het 
bebouwingscluster incidenteel te verdichten. Daarbij is het van belang de driehoekige ruimte bij de aansluiting 
Papenvoorden/Beerseweg te handhaven als karakteristiek ruimtelijk element aan de oorspronkelijke route 
tussen Oirschot en Oostelbeers. 
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Bebouwingsconcentratie Boterwijk-Oost - Oirschot 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
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Huidige situatie  
Het gebied Boterwijk-Oost ligt tegen de westelijke kernrand en loopt nog een stukje in noordwestelijke richting 
door langs de Spoordonkseweg. Deze zone heeft aan de westkant geen visuele begrenzing. De breedte bedraagt 
indicatief 150 à 200 meter. Nagenoeg alle bebouwing is geconcentreerd in de rand van de bebouwde kom van 
Oirschot. In het noordelijke deel van deze zone is wat meer bebouwing en beplanting in deze zone aanwezig, 
vooral ter hoogte van de Boterwijksestraat. Bij de aansluiting van de Spoordonkseweg op de Kempenweg bevond 
zich een bedrijf met staand glas. Dit kassencomplex is inmiddels gesloopt waardoor het niet ver het open gebied 
meer indringt en niet meer als storend element in een overigens vrij gave dorpsrand wordt beschouwd. 
Karakteristiek voor deze zone en het aansluitende gebied tot aan de Boterwijksestraat is de openheid in 
samenhang met de bebouwing, die voornamelijk is geconcentreerd aan de omringende wegen. 
 
Visie 
 

  
 
Deze zone ligt op een gedeelte van het oude akkerland complex tussen de westelijke rand van Oirschot en de 
Boterwijksestraat. Aan de zuidkant wordt de ruimtelijke begrenzing gevormd door de achterkanten van percelen 
aan De Heuvel en de Koestraat. Aan de noordkant is de aanwezige opgaande beplanting meer bepalend voor de 
ruimtelijke begrenzing. De visie richt zich vooral op de openheid van het akkercomplex en de daarmee 
samenhangende cultuurhistorische waarde. 
 
Het is gewenst de openheid te handhaven en daarmee de waardevolle zichtlocaties op het gebied en de 
dorpsrand vanaf de Boterwijksestraat. Indien het bedrijf met staand glas in het noordelijk deel van deze randzone 
vrijkomt, is het ongewenst, in het kader van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, dit perceel opnieuw in te 
zetten voor agrarische bedrijfsactiviteiten. Op deze locatie met kassen kan, tegen de Spoordonkseweg, een kleine 
ontwikkelingslocatie worden gerealiseerd. De diepte van indringing in het achterliggende landschap dient 
beperkt te zijn. Door het herstel van de openheid op deze locatie wordt de ruimtelijke landschappelijke kwaliteit 
versterkt. 
 
De ontwikkeling van een verwevingslocatie van beperkte omvang biedt de mogelijkheid het voormalige pad in 
het verlengde van de Leeuwerikstraat te herstellen in combinatie met het realiseren van een geleidelijke 
overgang tussen de bebouwing en het aansluitende oude akkerland. Op deze manier wordt een positieve 
bijdrage geleverd aan de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het is niet wenselijk een verdere verdichting 
te laten plaatsvinden op overige locaties langs de dorpsrand. Deze bebouwingsconcentratie grenst aan de 
zuidzijde aan de in het Actieplan Woningbouw benoemde locatie aan het Kapelpad (6a).  
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Bebouwingsconcentratie Gijzelaar - Oirschot 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

 
 
Huidige situatie 
  
Het gebied Gijzelaar/Notel beslaat het gehele gebied ten noorden van de kern Oirschot. Aan de westkant vormt 
de lintbebouwing aan de Spoordonkseweg de grens en aan de noordkant de weg Gijzelaar en de Oude Grintweg. 
De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de weg Notel, die zich ook gedeeltelijk als lintbebouwing 
manifesteert. Het gebied wordt doorsneden door een tweetal wegen, te weten de Peperstraat en de Oude 
Grintweg. Centraal in het gebied is een waterloopje gelegen.  
 
De bebouwing is vooral geconcentreerd langs de oude wegen in het gebied. Het betreft een gemengde 
bebouwing van burgerwoningen en agrarische bedrijven, evenals enkele niet-agrarische- en recreatiebedrijven. 
De bebouwing is op veel plaatsen omgeven door opgaande beplanting op de percelen of aan de randen. Samen 
met de boombeplanting langs de wegen en de kavelgrensbeplanting verspreid in het gebied is hier nog duidelijk 
de oorspronkelijke oude agrarische landschap herkenbaar. Door de afwisseling van ruimtelijke elementen in het 
gebied zijn op veel locaties zichtrelaties aanwezig tussen de gebieden ter weerszijden van de bestaande wegen. 
Door het ontbreken van bebouwing langs de weg Gijzelaar bestaat ook een sterke visuele relatie met het gebied 
ten noorden daarvan tot aan de bosgebieden van De Mortelen. In het westelijk deel van dit gebied vormt de 
zuidelijke dorpsrand van Oirschot een minder aangename, harde overgang naar het open landschap. Aan de 
zuidkant van het gebied dringt het oorspronkelijke landschap door tot ver in de bebouwde kom van Oirschot. 
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Visie 
 

  
 
Het gehele gebied Gijzelaar/Notel bestaat uit oude bouwlanden. De ruimtelijke begrenzing wordt aan de 

zuidkant gevormd door de noordelijke randbebouwing van Oirschot. Langs deze gebiedsgrens kunnen twee 

bebouwingsranden worden onderscheiden met in het midden een landschappelijk element. De westelijke grens 

wordt gevormd door de wegbeplanting en achterkanten van diepe percelen aan de Spoordonkseweg. 

Herbestemming van het bedrijf aan de westzijde is een kans voor een betere dorpsentree. Ook aan de oostkant 

wordt de ruimtelijke begrenzing bepaald door bebouwing en beplanting aan de weg Notel. De noordelijke grens 

wordt gevormd door het transparante scherm van boombeplanting langs de weg Gijzelaar.  

Het gebied is in ruimtelijke zin aangenaam gecompartimenteerd door ensembles van bebouwing en beplanting, 

die karakteristiek zijn voor oude ontginningen. Het is gewenst deze afwisseling tussen bebouwing, opgaande 

beplanting en open ruimten te handhaven door alleen noodzakelijke bebouwing toe te staan op bestaande 

percelen waarbij de bestaande open ruimte wordt gehandhaafd. Daardoor blijven ook de bestaande visuele 

relaties tussen de verschillende gebiedsdelen in stand. Ook langs de Gijzelaar is het gewenst de relatie met het 

noordelijk gelegen gebied niet te verstoren. Dat geldt eveneens voor de bestaande zichtrelaties vanaf de weg 

Notel aan de oostkant van het gebied.  

Op de plaats waar het landschap ver de bebouwing indringt is, tussen de Kempenweg en de Oude Grintweg, een 

verwevingslocatie aangegeven als afronding van de kern van Oirschot aan de noordkant. Ook hier worden kansen 

geboden om een geleidelijke overgang tussen bebouwing en landschap te creëren, die vanuit stedenbouwkundig 

en cultuurhistorisch oogpunt passend wordt geacht en waarmee de kern Oirschot aan de noordkant op een 

kwalitatief hoogwaardige manier wordt ingebed in het omringende landschap.  

De verwevingslocatie, zoals aangegeven op de kaart van de ruimtelijke visie, ligt buiten de begrenzing van deze 

bebouwingsconcentratie. Deze locatie is in het Actieplan Woningbouw benoemd als geschikt voor 

woningbouwontwikkeling (locatie 1, Oirschot). Samen met de ten westen van de verwevingslocatie gelegen 

locatie ontstaat hiermee afronding aan de noordzijde van Oirschot. Het is nog een zoektocht in de uitwerking 

naar het bepalen van de nieuwe grens met het landschap aan de noordzijde in de vorm van een zachte dorpsrand 

(mix van groen en bebouwing).   
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Bebouwingsconcentratie Bestseweg/Heersdijk - Oirschot 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 

  
 
Huidige situatie  
 
Het gebied Bestseweg/Heersdijk ligt direct ten oosten van de kern Oirschot. Het zuidelijk deel, te weten de zone 
langs de Heersdijk grenst aan het bedrijventerrein De Stad. Het noordelijk deel ligt ter weerszijden van de 
Bestseweg en wordt aan de oostkant begrensd door De Bollen en De Baken. Ten noorden en ten zuiden van de 
Bestseweg heeft deze onderzoekszone een diepte van ongeveer 200 meter. De diepte langs de Heersdijk 
bedraagt ongeveer 100 meter. Ten noorden van de Bestseweg bestaat de bebouwing uit enkele agrarische 
bedrijven en burgerwoningen, die geconcentreerd zijn rond de weggetjes De Leppers en De Bollen. Op nagenoeg 
alle percelen is veel opgaande beplanting aanwezig. Ten zuiden van de Bestseweg is een tuincentrum gelegen en 
een aantal burgerwoningen. Langs de Heersdijk zijn voornamelijk burgerwoningen gelegen.  
 
De Heersdijk is aan weerszijden beplant met zware bomen als buffer tussen het bedrijventerrein De Stad en open 
agrarisch gebied. De zichtrelatie tussen de gebieden ten noorden en zuiden van de Bestseweg is zeer beperkt. 
De combinatie van bebouwing en beplanting in het noordelijk deel van het gebied kan worden gekenmerkt als 
een aangename kleinschaligheid die het gevolg is van de vroegere ontginningsmethode. Ten zuiden van de 
Bestseweg in de zone tussen de Heersdijk, Wevershoek en de Braken zijn nog bolgelegen gras- en akkerlanden 
gelegen. Het contrast met het aangrenzende bedrijventerrein is groot, maar door de brede opgaande beplanting 
in combinatie met de beplanting op en rond de percelen van de bestaande bebouwing is hier sprake van een 
gave dorpsrand. 
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Visie 
 

  
 
Het gebied ten noorden van de Bestseweg is gelegen op oude ontginningen. In ruimtelijke zin vormt de 
bebouwing en opgaande beplanting aan De Leppers en de Bollen de ruimtelijke begrenzing. De ruimtelijke 
elementen vormen een geleidelijke overgang tussen de Bestseweg en het noordelijk aansluitende landschap. Uit 
stedenbouwkundig/landschappelijk oogpunt is het gewenst deze situatie te handhaven. Op vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties kan de woonbestemming worden gehandhaafd en is gebruik voor kleinschalige 
recreatieve doeleinden denkbaar. 
 
De hele zone ten zuiden van de Bestseweg is gelegen op jonge heideontginningen. Daarin is, langs het zuidelijk 
deel van de Heersdijk enig reliëf aanwezig in het open gebied tot aan De Braken. De ruimtelijke begrenzing wordt 
hier gevormd door een brede zone hoog opgaand groen ter weerzijden van de Heersdijk. Om deze groene, 
rafelige dorpsrand en de visuele relaties met het open gebied aan de oostkant in stand te houden, is het 
ongewenst deze zone met nieuwe bebouwing te verdichten. Indien gewenst kan in de zone direct ten zuiden van 
de Bestseweg wel enige bebouwing worden toegestaan. De visuele relatie tussen het noordelijke en zuidelijke 
deel van de Bestseweg is niet zodanig dat van grote landschappelijke waarde kan worden gesproken. De entree 
naar de kern van Oirschot vanuit Best kan hierdoor een positieve impuls krijgen door in de hoek van de Bestseweg 
en de Heersdijk een kleine verwevingslocatie te realiseren. Naarmate de kern van Oirschot dichter wordt 
genaderd dient de bebouwing langs de Bestseweg toe te nemen. Tegelijkertijd neemt het aantal open ruimtes 
en de maat daarvan af. Door deze verwevingslocatie wordt in feite een meer geleidelijke overgang gerealiseerd 
in de richting van de kern Oirschot. Indien op de bedoelde locatie wordt gebouwd is het ongewenst grootschalige 
bouwmassa’s te realiseren, dit komt de geleidelijke overgang tussen het meer open agrarisch gebied en het meer 
gesloten gebied van de bebouwde kom niet ten goede. 
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Bebouwingsconcentratie De Bollen 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Huidige situatie  
De kern van het gehucht De Bollen bestaat sinds eeuwen uit een pleintje waarop in 1853 de tegenwoordige 
Sint Antoniuskapel is gebouwd. De Bollen heeft een typische vorm van een akkerdorp, namelijk de boerderijen 
geformeerd rond een driehoekig met gras begroeid centraal gedeelte. Achter de boerderijen liggen de lager 
gelegen gronden voor akkerbouw. De vorm en de bebouwing is nog in grotendeels oorspronkelijke staat en 
daarom van historische waarde. Het gebied is daarom aangewezen als ‘Beschermd Dorpsgezicht’. 
 
De bebouwing bestaat uit enkele agrarische bedrijven, een horecagelegenheid en burgerwoningen. De 
bebouwing is geconcentreerd aan de wegen rondom het driehoekig plein. Op nagenoeg alle percelen, het 
centrale gedeelte en langs de wegen is veel opgaande beplanting aanwezig.  
 
Visie 
Aangezien de locatie van grote cultuurhistorische waarde is met een aantal oorspronkelijke boerderijen, dient 
eventuele vervangende bebouwing zorgvuldig te worden ingepast. Daarbij dient ook rekening te worden 
gehouden met bestaande visuele relaties met het aangrenzende landschap. Dat betekent, dat aanvullende 
bebouwing dient plaats te vinden binnen de begrenzing zoals die op de bijbehorende kaart is aangegeven. Het 
gaat primair om het versterken van de cultuurhistorische waarde door vervangende nieuwbouw op de locaties 
waar nu eigentijdse agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig is.  
 
De karakteristieke afwisseling tussen bebouwing en open ruimte, alsmede de waardevolle zichtrelaties met het 
omringende gebied moeten behouden blijven. Ook het open gebied in het centrale gedeelte dient gevrijwaard 
te blijven van bebouwing. 
 

a 
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Analyse en visiekaart 
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Bebouwingsconcentratie Bestseweg/ Montfortlaan 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huidige situatie  
Het gebied Bestseweg/Montfortlaan ligt direct ten noordoosten van de kern Oirschot. Het zuidelijk deel grenst 
volledig aan de doorgaande weg naar Best. Aan de overzijde daarvan is het bedrijventerrein De Stad gelegen. 
Het noordelijk deel grenst aan de Montfortlaan. Aan de overzijde daarvan ligt het cultuurhistorisch waardevolle 
Landgoed Groot Bijstervelt.  
 
De in het gebied aanwezige bebouwing is gelegen aan de wegen die het gebied begrenzen. De bebouwing bestaat 
uit hoofdzakelijk burgerwoningen en enkele bedrijven. Op nagenoeg alle percelen is veel opgaande beplanting 
aanwezig. De Montfortlaan is aan weerszijden beplant met grote) bomen. De zichtrelatie tussen de gebieden ten 
noorden en zuiden de Bestseweg is zeer beperkt. Dit geldt ook voor het noordelijk deel van de Montfoortlaan, 
de oostzijde kent wel een dergelijke zichtrelatie. In het ‘binnengebied’ zijn gras- en akkerlanden gelegen. Het 
contrast met het aangrenzende bedrijventerrein is groot, maar door de brede opgaande beplanting in combinatie 
met de beplanting op en rond de percelen van de bestaande bebouwing is hier sprake van een gave dorpsrand. 
 
Visie 
Het gebied ten noorden van de Bestseweg/ Montfoortlaan is gelegen op oude ontginningen. In ruimtelijke zin 
vormt de bebouwing en opgaande beplanting aan de Montfortlaan de ruimtelijke begrenzing in noordelijke 
richting. De ruimtelijke elementen vormen een geleidelijke overgang tussen het gebied en het noordelijk 
aansluitende landschap. De groene scheiding wordt gevormd door de Montfoortlaan en het ten noorden daarvan 
gelegen landgoed. In ruimtelijk opzicht is in het gebied een aanvulling met woonbestemmingen denkbaar. 
Rekening dient te worden gehouden met eventuele milieuzonering van uit het bedrijventerrein en de 
doorgaande weg.  
 
De ruimtelijke begrenzing wordt aan de noordzijde gevormd door een brede zone hoog opgaand groen ter 
weerzijden van de Montfoortlaan. Om deze groene, rafelige dorpsrand en de visuele relaties met het open gebied 
aan de oostkant in stand te houden, is het ongewenst deze zone aan de noord en oostzijde met nieuwe 
bebouwing te verdichten. De visuele relatie tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Bestseweg is niet 
zodanig dat van grote landschappelijke waarde kan worden gesproken. De afronding van de dorpsrand kan een 
positieve impuls krijgen door een verwevingslocatie te realiseren. Naarmate de kern van Oirschot dichter wordt 
genaderd dient de bebouwing langs de Bestseweg toe te nemen. Tegelijkertijd neemt het aantal open ruimtes 
en de maat daarvan af. Door deze verwevingslocatie wordt in feite een meer geleidelijke overgang gerealiseerd 
in de richting van de kern Oirschot. Indien op de bedoelde locatie wordt gebouwd is het ongewenst grootschalige 
bouwmassa’s te realiseren, dit komt de geleidelijke overgang tussen het meer open agrarisch gebied en het meer 
gesloten gebied van de bebouwde kom niet ten goede. 
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Bebouwingsconcentratie Westelbeers 
 
Begrenzing bebouwingsconcentratie op luchtfoto (2021) 

 
 
Huidige situatie  
Westelbeers is gelegen in de zuidoosthoek van de gemeente, rondom de doorgaande weg van Baarschot naar 
Casteren. De bebouwingsconcentratie is gesitueerd rondom de Spreeuwelsedijk, Broekeindsedijk en de 
Voldijnseweg. Het gebied wordt doorsneden door de Groote Beerze.  Aan de westzijde grenst het gebied aan 
een vakantiepark. Aan de zuidzijde en oostzijde zijn de Neterselse heide en de Lanschotse heide gelegen.  
 
In het gebied zijn afwisselend agrarische bedrijven en burgerwoningen gelegen. De agrarische bedrijven liggen 
hoofdzakelijk nog rondom de Spreeuwelsedijk. Aan de Broekeindsedijk en de Voldijnseweg zijn hoofdzakelijk 
woningen gelegen. Ook komen verspreid in het gebied enkele bedrijven voor. Op de kruising met de Groote 
Beerze is een cultuurhistorisch waardevol kapelletje gelegen.  
 
Het merendeel van de gronden binnen het gebied bestaat uit akkers tussen en aan de achterzijde van de 
aanwezige bebouwing. Opgaande beplanting komt voor als wegbeplanting lang de wegen en op en rond de 
bebouwde locaties. Vanuit het gebied kunnen zichtlijnen worden aangegeven.  Aan de Broekeindsedijk zijn deze 
hoofdzakelijk aanwezig in zuidelijke richting. Aan de Voldijnseweg richting het beekdal van de Groote Beerze en 
rondom de Spreeuwelsedijk in zowel noordelijke al zuidelijke richting.  
 
Visie 
In de bebouwingsconcentratie hebben de laatste jaren relatief weinig functiewijzigingen plaatsgevonden. Gezien 
de huidige functiemenging en de omliggende aanwezigheid van recreatieve, woon- en natuurfuncties zijn 
functiewijzigingen voorstelbaar op de huidige niet woonlocaties naar minder intensieve of kleinschalige 
recreatieve functies. Verdichting is niet wenselijk op plekken waar de huidige doorzichten aanwezig zijn. Enkel 
daar waar van (agrarische) bedrijfsactiviteiten transformatie naar wonen plaatsvindt kan een beperkte 
verdichting plaatsvinden. Indien hier op termijn sprake is van vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, heeft het 
de voorkeur, in het kader van extensivering, de bestaande bedrijfsgebouwen grotendeels te amoveren. 
 
Rondom de bebouwingsconcentratie dient de relatie met het achterliggende landschap behouden te blijven. 
Deze mag worden vergroot en versterkt. Met betrekking tot de beekdalzone zelf liggen er kansen om zowel de 
natuurlijke als landschappelijke kwaliteiten te verbeteren. Samenhang met bescheiden recreatieve 
ontwikkelingen zijn in deze zone ook zeker denkbaar. 
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Analyse en visiekaart 
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