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SAMENVATTING
Ten westen van Eindhoven ligt het gebied Eindhoven West. Dit gebied bezit infrastructuele
kenmerken als snelwegen, kanalen, spoorlijnen en er is een vliegveld aanwezig. Ook stroomt er
de Dommel en centraal in het gebied ligt de Oirschotse Heide. Het gebied vormt een mix van
bebouwing, infrastructuren , groenstructuren en agrarische gronden . Eindhoven West dreigt
geleidelijk aan helemaal dicht gebouwd te worden , wanneer de verstedelijking langs de
snelwegen naar elkaar toegroeien. Zo komt het buitengebied steeds verder van de stad te liggen .
Eindhoven West zal een aantrekkelijk landschap moeten worden waar recreanten o.a. kunnen
fietsen , wandelen , paardrijden, etc. In dit afstudeerproject is de invloed van recreatie op de
opbouw van stad en land bestudeerd en is er gezocht naar een manier om hier grip op te krijgen .
In enkele ontwerpen is dit verder uit gewerkt.
De doelstelling is drieledig en luidt als volgt:
Het maken van een duidelijke beschrijving van de inhoud en betekenis van recreatie op de
ruimtelijke omgeving, door middel van een literatuuronderzoek en een analyse van Eindhoven
West. Deze beschrijving moet het bewustzijn van de principes van recreatie binnen de
stedebouw vergroten en toepassing daarvan stimuleren ;
Een concept opstellen om recreatie te gebruiken voor de ontwikkeling van het plangebied,
waardoor een recreatieve meerwaarde ontstaat voor de regio en haar bewoners ;
• Aan de hand van dit concept, het maken van stedebouwkundige plannen voor meerdere
deelgebieden in Eindhoven West.
Eerst is er een studie gedaan naar de ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot stad en land.
Uit het onderzoek blijkt ook nu nog verstedelijking alleen binnen duidelijk aangegeven contouren
en zo dicht mogelijk bij de bestaande stad mag plaats vinden . Door de steeds verdere
verstrooiing van de stad over het landschap, zal anders naar stad en landschap moeten worden
gekeken . Een strikte scheiding tussen stad en land geeft geen goed beeld van wat er
daadwerkelijk zich afspeelt. De landbouw is aan het krimpen en zij stellen steeds meer hun
diensten beschikbaar aan recreatie. Hoewel het contrast tussen stad en land nog steeds wordt
nagestreefd, zullen ze niet langer meer tegenover , maar naast elkaar staan en zal de integratie
tussen stad en land een feit zijn .
Verder blijkt uit het onderzoek dat ook recreatie is veranderd . Vroeger werd door o.a. de kerk en
overheid bepaald wat er in de vrije tijd ondernomen werd . Nu bepaalt de consument dit zelf en we
zien dat het bedrijfsleven hier handig op inspeelt.
Niet alleen economisch vinden er veranderingen plaats, ook ruimtelijk zijn de gevolgen zichtbaar.
De dynamiek van de vrije tijd en de daaraan gekoppelde recreatieve voorzieningen zorgen voor
een vervaging tussen het traditionele onderscheid in stad en land . In en rondom de stad is sprake
van een verstrooiing van recreatieve voorzieningen. Een goede bereikbaarheid ten opzichte van
andere delen van de stad of regio draagt er aan bij dat juist deze gebieden bij de recreant in trek
zijn. Ondernemers gaan voorzieningen clusteren en thematiseren en proberen door
combinatiebezoeken meer bezoekers te generen . Het oorspronkelijke agrarische landschap is
meer en meer in het teken van recreatie komen te staan.
Als laatste is onderzocht wat netwerkstad voor recreatie kan betekenen en een katalysator voor
ontwikkelingen is. De recreant wil graag in beperkte tijd een interessant gebied bezoeken , om
daar te recreëren . Het gebied moet dan ook goed bereikbaar zijn . Een goed netwerk van
infrastructuren (voor de auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger) zal steeds meer het succes
van recreatieve voorzieningen en recreatiegebieden bepalen .
In de analyse van Eindhoven West is aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het
stedelijk landschap en de aanwezig infrastructuren in het plangebied. Het reliëf, ecologische
structuren, eigendomsverhoudingen en de ruimtelijke structuren zijn geanalyseerd op basis van
de verschillende kaarten en foto 's. Tot slot worden de recreatieve functies in kaart gebracht en
wordt een beeld geschetst van de huidige dynamiek van Eindhoven West.
Om het concept voor Eindhoven West op te stellen is eerst het Middengebied aan de oostzijde
van Eindhoven, geanalyseerd. Het Middengebied toont aan dat het aanwezige grid iedere plaats
in het Middengebied goed bereikbaar maakt en dat de uitwisseling tussen stad en land groot is.

Om grip te krijgen op de ruimtelijke invloed van recreatie , is in een concept aangegeven hoe
Eindhoven West zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen . In een aantal stappen wordt een
structuur uitgelegd, hoe recreanten van het ene gebied in het andere gebied kunnen komen . Met
het grid als hulpmiddel wordt duidelijk hoe nieuwe bruggen , tunnels of wegen bestaande
structuren weer repareert en recreatieve activiteiten weer aan elkaar koppelt. Zo wordt door het
concept de recreatieve bereikbaarheid in Eindhoven West verbeterd .
Met dit concept is gekeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor Eindhoven West en hoe plaatsen
in het landschap in het teken van recreatie komen te staan . Naast een drietal voorbeeldprojecten
op een kleinschalig niveau , zijn er ook drie deelgebieden rondom de Oirschotse Heide verder
uitgewerkt. Bij de uitwerking is gekeken wat het concept kan betekenen om lokale problemen op
te lossen en in ontwikkelingen kan bijdragen.
Landgoed Hemelrijken
Doordat Oirschot altijd ten noorden van het Wilhelm inakanaal groeide, kent het gebied ten zuiden
van het kanaal een agrarische functie . Dit gebied zal door het wegtrekken van de huidige functie ,
een nieuwe functie moeten krijgen . De huidige agrariërs kunnen hierbij hun agrarische land
omzetten in een aantrekkelijk en groen woonlandschap om zo aansluiting te vinden bij het
bestaande boslandschap. Met ontwerpprincipes gebaseerd op het concept zal Oirschots Buiten
naast het aantrekkel ijk te zijn om te wonen ook te voet of met de fiets te doorkruisen .
Oirschotse Heide
In het tweede deelgebied ten zuiden van de Oirschotse Heide , wordt aangetoond dat met het
project "Revitalisering Landelijk Gebied" de echte problemen in dit deelgebied niet worden
aangepakt. Daarnaast benut RLG niet de kwaliteiten van het deelgebied en daarmee ook de
potenties. Het voorstel voor Agrarisch Wintelre om met een nieuw raamwerk tussen de
bestaande radialen in, recreatieve ontwikkelingen tot stand te brengen . Zo biedt nieuwe
economische kansen voor de agrariër en krijgt het Agrarisch Wintelre aansluiting op de bossen in
de omgeving .
BeA2park
In het laatste deelgebied wordt het gebied ten oosten van de Oirschotse Heide onderzocht en
vormt een onderdeel van de stadsrand van Eindhoven. Deze stadrand ligt tegen de snelweg A2
en is vanaf deze weg goed bereikbaar. Volgens de huidige beleidsplannen , zal dit laatste open
deelgebied aan de snelweg ingericht worden met een nieuw bedrijventerrein. Probleem is dat het
zo een uitloopgebied die tot in de stad loopt over het hoofd wordt gezien . Door het deelgebied in
te vullen met wederom een bedrijventerrein ontstaat aan de historische wegen een
achterkantsituatie.
De ingreep in het gebied zal naast het repareren van doorgeknipte infrastructuren ook uit het
koppelen bestaan van recreatieve activiteiten in de omgeving met het deelgebied. Ontstaat een
recreatiepark BeA2 .
Vervolgens wordt BeA2 ingericht volgens de volgende ontwerpprincipes :
Het centrale uitgangspunt voor BeA2 wordt de kruising Oirschotse Dijk met het Beatrixkanaal.
Dit knooppunt zal één concentratiepunt van beide lijnen gaan vormen .
De Oirschotse Dijk en het Beatrixkanaal delen het deelgebied op in een aantal landschappen
met open weidelandschappen en besloten boslandschappen .
Deze landschappen laten zich zo aflezen dat elk landschap onderdak biedt aan een specifiek
recreatief programma.
Naar aanleiding van de ontwerpprincipes is het knooppunt zijn en de verschillende landschappen
verder vormgegeven . Het kanaal zal bij het knooppunt verbreedt worden , zodat er plaats komt
voor een jachthaven met waterpaviljoen . Het waterpaviljoen zal een horecafunctie herbergen. De
bosgebieden bieden onderdak aan kampeerterreinen , een bungalowpark en de daarvoor
noodzakelijke parkeerplaatsen . In het weidelandschap zal een evenemententerrein komen . Door
het terrein aan de zijde van de snelweg op te tillen , biedt het terrein ook een mogelijkheid voor
bijvoorbeeld een mountainbikeparcours .
Wanneer recreatie als beleidskader wordt ingezet, kan de verstooiende werking die recreatie op
de ruimtelijke omgeving heeft, worden omgezet in een structurerend element, die stad en land
versterkt.
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VOORWOORD
Met het afronden van mijn afstudeerverslag is een eind gekomen aan mijn studie Stedebouw aan
de Technische Universiteit Eindhoven.
Stedebouw is een vakgebied met verschillende kanten . Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar
landschap en het bezig zijn met de stad en land op een hoger schaalniveau . Daarnaast heb ik dit
afstudeerproject benaderd vanuit recreatie. Dit stelde mij in staat om met de resultaten een
strategisch concept voor Eindhoven op te stellen.
Na een aantal jaren met het volgen van colleges en projecten , breekt dan de tijd van afstuderen
aan . Tijdens het afstuderen heb je alles zelf in de hand. Je stelt zelf je opdracht samen en werkt
alles ook alleen uit. Dit stelt je in de gelegenheid om wat je in de afgelopen jaren hebt opgepikt
nog een keer toe te passen. Deze "vrijheid" is een uitdaging , maar is soms ook erg zwaar. Je
mag doen wat je zelf wilt, maar daarmee ben je ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je
maakt.
Natuurlijk is op de eerste plaat afstuderen bedoeld om die aspecten binnen de stedebouw die je
voorkeur hebben verder uit te diepen en daarbij de vaardigheden te gebruiken die je de
afgelopen jaren hebt opgedaan. Als ik terugkijk op het hele afstudeerproces, besef ik dat ik veel
geleerd heb met betrekking tot stedebouw. Daarnaast heb ik ook ervaren dat afstuderen een
confrontatie met je jezelf is. Wat ik daarvan geleerd heb is zeker zo waardevol.
Ik wil iedereen die mij door mijn afstudeerproces heeft geloodst bedanken . De leden van mijn
afstudeercommissie en ook de leden van afstudeeratelier E+ . Bovendien wil ik mijn vrienden en
familie bedanken voor het ondersteunen van de afgelopen periode.

Jeffrey van Kronenburg
Eindhoven , augustus 2006
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INLEIDING

1.1

AANLEIDING/ MOTIVATIE

Het thema dat de rode draad vormt in mijn afstudeerverslag is recreatie. Met behulp van dit
afstudeerverslag heb ik geprobeerd om binnen een ruimtelijke context meer inzicht te krijgen over
de inhoud en betekenis van dit begrip.
Als afstudeergebied heb ik gekozen voor het gebied ten westen van Eindhoven . Dit gebied zal
verder in dit afstudeerverslag Eindhoven West genoemd worden .
De reden om Eindhoven West als plangebied voor mijn afstudeeronderzoek te kiezen is; dat het
een interessant gebied is wegens de vele kenmerken van het gebied . Door Eindhoven West
lopen snelwegen , kanalen , spoorlijnen en centraal in het gebied ligt een vliegveld. Verder
bevinden zich in het gebied enkele groenstructuren zoals de Dommel en de Oirschotse Heide .
Daarnaast bevinden zich in Eindhoven West enkele agrarische dorpen en verspreid in het
landschap enkele clusters met agrarische bebouwing.
De westzijde van Eindhoven West is een interessant buitengebied wat door de
verstedelijkingsdruk langs de snelwegen in het oosten van Eindhoven West steeds verder van de
komt stad te liggen.
Kortom Eindhoven West is een gebied dat bestaat uit een mix van infrastructuren, bebouwing ,
groenstructuren en agrarische gronden waar een ruimtelijk kader ontbreekt om stad en land te
verbinden .
Met dit afstudeerverslag wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Eindhoven West door
aan te leggen van nieuwe verbindingen tot ontwikkeling gebracht kan worden. Met een concept
voor het plangebied wil ik Eindhoven West verder uitwerken om zo met een interessant
aantrekkelijk recreatief landschap te ontwerpen.

1.2

PROBLEEMSTELLING

Niet alleen vanuit een economisch opzicht is recreatie een belangrijke factor, ook binnen het
maatschappelijke vlak is het van belang goede recreatieve landschappen rondom een stad te
hebben. Binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt hier echter te weinig aandacht aan besteed ,
terwijl juist de agrarische sector aan het wegtrekken is waardoor deze gebieden vrijkomen te
liggen. In de beleidsplannen worden deze gebieden nu vaak ingevuld met bijvoorbeeld nieuwe
bedrijventerreinen , terwijl er weldegelijk behoefte is aan landschappen om daarin bijvoorbeeld te
fietsen of te wandelen .
De probleemstelling is tweeledig en luidt als volgt:
Recreatie is een term die op vele verschillende manieren gebruikt wordt in de hedendaagse
stedebouw. De term heeft geen eenduidige betekenis en leidt tot onduidelijkheid over de
inhoud en toepasbaarheid daarvan;
Voor het gebied ten westen van Eindhoven, Eindhoven West, bestaat een reële bedreiging dat
het dichtgebouwd zal worden ten gevolge van uitbreidingen en daarbij geen rekening te houden
met de oorspronkelijke, ecologische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het gebied.

1.3

DOELSTELLING

Recreatie verandert de ruimtelijke omgeving en de manier waarop deze beleefd wordt. Echter de
overheden hebben nog geen manier gevonden om hiermee om te gaan. In mijn afstudeerverslag
zal ik recreatie onderzoeken , met de nadruk op de invloeden daarvan op de ruimtelijke omgeving.
Vervolgens zal er gezocht worden naar een middel om recreatie te gebruiken voor
landschappelijke ontwikkelingen en een meerwaarde te creëren voor de bewoners van regio
Eindhoven .
Vanwege de brede opzet van dit afstudeerverslag is de doelstelling opgedeeld in drie
verschillende delen :

• Het maken van een duidelijke beschrijving van de inhoud en betekenis van recreatie op de
ruimtelijke omgeving, door middel van een literatuuronderzoek en een analyse van Eindhoven
West. Deze beschrijving moet het bewustzijn van de principes van recreatie binnen de
stedebouw vergroten en toepassing daarvan stimuleren;
8

• Een concept opstellen om recreatie te gebruiken voor de ontwikkeling van het plangebied,
waardoor een recreatieve meerwaarde ontstaat voor de regio en haar bewoners;
Aan de hand van het concept, het maken van stedebouwkundige plannen voor meerdere
deelgebieden in Eindhoven West.

1.4

AANPAK

Voor het afstudeerverslag ben ik eerst begonnen me een literatuurstudie over recreatie .
Daarnaast heb ik voor Eindhoven West een analyse uitgevoerd , door middel van een
gebiedsverkenning en literatuuronderzoek. Dit heeft geresulteerd in een concept voor
toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Daarna ben ik opzoek gegaan naar de meest
geschikt locaties voor het uitwerken van het concept in een stedebouwkundig plan . Naar
aanleiding van de analyse zijn de gebieden rondom de Oirschotse Heide in aanmerking
gekomen . Voor deze gebieden zijn stedebouwkundige ontwerpprincipes opgesteld die vervolgens
met uitwerkingen zijn uitgewerkt. Deze ontwerpen ondersteunen het concept met betrekking tot
recreatie.
De uiteindelijke ontwerpen zijn geen kant-en-klaar stedebouwkundige plannen, maar
uitwerkingen van het stedebouwkundige concept voor het in "beweging" brengen van de recreatie
in het plangebied .
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2

INTEGRATIE VAN LAND EN STAD

In dit hoofdstuk zal de verhouding tussen stad en land verduidelijkt worden en wat dit voor
provincie Noord-Brabant in de afgelopen eeuwen betekend heeft. Er zal worden verklaard wat
met de integratie van land en stad wordt bedoeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de toekomst
en toekomstige ontwikkelingen.

2.1

HET BEGRIP LANDSCHAP

De Dikke van Dale geeft de volgende betekenissen aan landschap en verstedelijking ;
land-schap (het ~, -pen)
1 stuk land dat men in één blik overziet
2 landstreek
3 schilderstuk dat een landschap voorstelt
ver-ste -de -lij-king (de ~ (v.))
1 het krijgen van een stedelijk karakter
plat-te -land (het~)
1 het buiten de steden gelegen land
Het begrip "landschap" is in Nederland ontstaan, het werd gebruikt door de schilders van de
Gouden Eeuw. De schilders van destijds schilderden graag het "natuurlijke" land rondom een
stad. Een schilderij met het desbetreffende stukje landschap bestond meestal uit een weidse
groene ruimte met hier en daar verstedelijking , een (geromantiseerd) stukje cultuurlandschap .
Ook nu nog is dit beeld niet veranderd en is het idee van een landschap hetzelfde gebleven als in
de Gouden Eeuw
In werkelijkheid is het "landschap" in de afgelopen eeuwen veranderd. Het "landschap" houdt niet
op bij de stad, maar ook binnen de stad komt "landschap" voor . Hier betekent het een nagenoeg
onbebouwde ruimte voorzien van groen.
Zo ontstaat naast de betekenis uit de Dikke van Dale een toevoeging op het begrip "landschap".
"Landschap" betekent een plek op aarde met daarop een mix van natuur en cultuur.
Een plek met overwegend verstedelijking en gevormd door menselijke invloeden zal zo een
"cultuurlandschap" vormen en een plek met overwegend groen een "natuurlijk landschap". In het
verdere verloop van dit afstudeerverslag wordt met "landschap" een "cultuurlandschap" bedoeld,
tenzij anders vermeldt.

2.2

HISTORISCHE ACHTERGRONDEN 11 •21

2.2.1

Compacte verstedelijking

Figuur 2. 1:Scherpe lijn tussen stad
Eyndhoven en landschap

Wanneer oude atlassen worden open geslagen , valt
op dat er nog veel "landschap" was . In dit landschap
lagen steden weids verspreid . Het waren compacte
steden
met
een
hoge
bevolkingsdichtheid
waarbinnen bijna geen groen te vinden was . Het
enige groen dat binnen de stad aanwezig was ,
bevond zich in klooster- en/of kasteeltuinen . Het land
buiten de stad was wel voorzien van bebouwing ,
maar dat lag verspreid en onbeschermd in het land.
Eeuwenlang was de scheiding tussen stad en land
gezien als een scherpe lijn met een groot contrast
tussen de stad en het landschap. (fig . 2.1)
Tot
aan
de
industriële
revolutie , werden
stadsuitbreidingen alleen binnen de muren van de
compacte stad uitgevoerd .
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2.2.2

In de geïndustrialiseerde stad ontstond een sterke
tweedeling van de bewoners ; de kapitalisten en de
arbeiders. De arbeiders woonden in de dichte compacte
steden die in snel tempo rondom de centraal gesitueerde
fabrieken werden gebouwd. Het landschap trok zich steeds
verder van de stad terug en de arbeider in de stad raakte
meer vervreemd van het landschap. De kapitalisten trokken
juist naar het landschap toe , zij zetten zich af van de stad en
gingen zich daarbuiten vestigen. Het landschap was voor
hen een wereld waar ze villa's en landgoederen bouwden,
de plaats waar ze woonden en recreëerden . E. Howard
kwam op voor de arbeiders. Met zijn tuinstadprincipe zocht
hij naar een zo groot mogelijk raakvlak tussen de bewoners
van de stad en het omliggende landschap. In de jaren '20
Figuur 2.2: Uitbreidingsplan regio
en '30 van de 20 s10 eeuw kwamen daardoor diverse
Eindhoven 1930
stadsuitbreidingen gebaseerd op het tuinstadprincipe van de
grond . Industrieën ontwikkelden zich in een razend tempo en oefende druk uit op de gemeente
om met deze groei mee te gaan , dit om zo het personeel te kunnen huisvesten.
In opdracht van de gemeente Eindhoven maakte planoloog de Casseres als eerste in Nederland
een regionaal uitbreidingsplan .(fig. 2.2) De Casseres probeerde verder te kijken dan alleen maar
naar stadsuitbreidingen en werkte een uitbreidingsplan uit van een gehele stedelijke regio .
Belangrijk vond hij de relaties tussen de stad en de omliggende dorpen. Wat de Casseres in zijn
uitbreidingsplan heeft beschreven bevatte twee belangrijke uitgangspunten :
STàD~llOIMO nc>HO\'!M

'

'

'

• Het behoud van landschappelijke elementen als heide en bossen ;
• Omvorming van lintbebouwing.
Het tweede punt vergt een toelichting . De oorspronkelijke Brabantse dorpsstructuren zijn
stervormige dorpen die vanuit een centraal gelegen plein via de uitvalswegen zijn gaan groeien.
Langs deze uitvalswegen ontstonden dan lintbebouwing bestaande uit diverse
bebouwingsdichtheden . De Casseres probeerde de stad via deze dezelfde netwerken te laten
uitbreiden , maar tot een zekere hoogte. De Casseres vormde de lintbebouwing om tot
concentrische bebouwing, zodat een duidelijk contrast ontstond met het landschap. Toekomstige
uitbreidingen mochten alleen gebeuren binnen de concentrische bebouwing van de dorpen en
binnen de ring van Eindhoven.

2.2.3

De Brabantse interpretatie

Direct na de Tweede Wereldoorlog moest
Nederland weer worden opgebouwd . De
woningnood werd na de oorlog als volksvijand
nummer één gezien en moest dan ook zo snel
mogelijk worden opgelost. De naoorlogse periode
kan dan ook worden gezien als een periode
waarin
de
stedebouw
gericht
was
op
grootschalige uitbreidingen. In de stedebouw
namen de stedebouwkundige plannen massale
vormen aan: wijken werden in grote eenheden
Figuur. 2.3: Agrarisch Welvaar/plan
opgezet, rijen met eentonige eengezinshuizen
provincie Noord-Brabant 1947
afgewisseld met flatgebouwen . Om aan de
volkshuisvesting te voldoen moest de overheid
adequaat reageren. De overheid stimuleerde de geïndustrialiseerde woningbouw om aan de
vraag te voldoen .
Vanaf de jaren '60 concentreerde de woningproductie zich niet alleen op de grote steden maar
ook daarbuiten . In de tweede Nota Ruimtelijke Ordening 1966 werden uitbreidingen volgens het
model van de "gebundelde deconcentratie" toegepast. Een ruimtelijke structuur die versnippering
van bebouwing moest voorkomen . In dit document werden er groei- of overloopkernen
aangewezen, dit om de groei van de grote steden te temperen . Zo zouden duidelijke herkenbare
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stedelijke kernen ontstaan, met daartussen groene buffers. Steden konden groeien tot aan de
aan de randen van een buffer, daarbinnen was bebouwing niet toegestaan .
Vaak was de overgang tussen stad en land groot. Deze duidelijke scheiding kwam niet alleen
ruimtelijk naar voren , maar er was ook een duidelijke scheiding van functies . In de Nota
Ruimtelijke Ordening werd de locatie van de desbetreffende functie duidelijk vastgelegd . Alles
stond in het teken van de vooruitgang van de stad. De stad zou bijdragen aan een economisch
sterk Nederland, al deelde in Noord-Brabant niet iedereen deze mening.
In het Agrarisch Welvaartsplan van na de oorlog (fig.2.3) werd door Commissaris van de
Koningin de Quay nagedacht over het Brabantse platteland. Het provinciebestuur van NoordBrabant keek argwanend naar de rest van Nederland. De provincie accepteerde de moderne
vooruitgang van de stad minder dan die van het platteland. Door een toename in de
bevolkingsgroei en een agrarisch geïnspireerde ideologie , werd besloten het gehele Brabantse
platteland tot mogelijke locaties voor industrieterreinen te verklaren. Zo ontstond een Brabantse
interpretatie op de gebundelde deconcentratie van het platteland en werd het werk naar de
agrariër en arbeider gebracht. Men was bang dat zowel agrariër als arbeider anders ten onder
zou gaan in de grote stad.

2.2.4
Open groene stadsgedachte
In de jaren '70 kwam er een kentering in de moderniseringsplannen. De ruilverkaveling en de
toenemende verstedelijking waren te grootschalig en te massaal. Er kwam meer aandacht voor
het landschap en groen. Laagbouw en tuintjes zorgden ervoor dat het landschappelijk groen weer
in de wijken werd opgenomen. Wat ook voor een groen karakter van de wijk zorgde, was het
behoud van waardevolle landschappelijke elementen . In nieuwe plannen werden bestaande
landschappelijke structuren en elementen opgenomen. Aan deze bestaande structuren werden
nieuwe elementen zoals bossen en waterelementen toegevoegd. Zo ontstond een mix van
bestaande en nieuwe landschappelijke elementen.
Binnen de planologie ontstond zo meer ruimte voor iets eigens. Zo werd in het streekplan van
Noord-Brabant uit 1978 de landschappelijke eigenheid van de regio als drager ingevoerd . Men
wilde graag het landschappelijke wat al op een lokaal niveau aanwezig was voortzetten naar een
regionaal niveau . Met deze gedachte zou het streekeigene een inspiratie zijn voor het ontwerpen
van toekomstige plannen . Een voorbeeld is het plan Geestenberg in Eindhoven . In dit plan
werden landschappelijke elementen als uitgangspunten genomen en daardoor zijn de natuurlijke
hoogteverschillen weer in de openbare ruimten terug te vinden .
Deze periode kan gezien worden als een reactie op de vooraf gaande periode.
2.2.5
Overheidsplannen vanaf de jaren 80
In de loop van de jaren tachtig kwam er een verandering in de eerder genoemde opvattingen . Er
was veel kritiek op het open karakter van de stad, deze zou meer besloten moeten zijn. De stad
zou een meer stedelijke uistraling moeten hebben . De stad keerde de rug toe naar het
landschap. Er werd een weg ingeslagen waardoor de uitbreidingen uit die periode meer stedelijk
genoemd konden worden . Deze bezaten een strak stenige uitstraling. De strakke en
symmetrische vormen vonden zowel op straatniveau als op stedebouwkundig niveau hun
uitwerkingen . Grote elementen als water- en groenstructuren gaven de opzet van een wijk weer .
Een verwijzing naar landschappelijke uitgangspunten was niet meer te vinden .

Figuur. 2.4: BrabantCITY MVRDV

Figuur 2.5: erste e 11 te regio
met rode contouren

In de jaren daarna was er weer behoefte om te zoeken naar een identiteit. De economische
welvaart en de mondialisering droegen daar vanaf de jaren '90 aan bij . De toename van het
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reizen en confrontatie met het onbekende zorgde ervoor dat er weer een behoefte was ontstaan
naar iets eigens. De aandacht voor een regionale identiteit leefde weer op. De provincie
probeerde met het document "Ontwerpen aan Brabant 2050" onder leiding van H. Broess de
Brabantse identiteit weer op te zoeken en ruimtelijk weer te geven. Volgens plannen van W .
Maas, een van de deelnemers aan het project, zouden de gemeenten in Brabant in zijn
BrabantCITY geen centrum meer hebben. (Fig.2.4). Brabant zal bestaan uit kleinschalige
eenheden met elk een eigen identiteit. Dit werd volgens W. Maas verkregen door iedere
gemeente een eigen identiteit te geven in de vorm van één overduidelijke functie . Bijvoorbeeld
Etten-Leur het Las Vegas van Brabant en Vught als de gemeente met wonen in de bossen . Zo
zou Brabant een landschap worden met gespreide bebouwing elk met een eigen identiteit.
Hierdoor werd het ontstaan een eenheidsworst worden tegengegaan. Dit plan belandde in de
ijskast.
Voor het daarop volgende streekplan "Brabant in balans" nam het provinciebestuur toch de Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening als basis. Er werd teruggegrepen op het model van de harde
begrenzingen rondom de stad. In de vorm van rode lijnen op de kaart werd aangegeven
waarbinnen uitbreidingen mochten plaatsvinden. (fig . 2.5) Buiten deze rode lijnen was dit niet
toegestaan. Zo werd weer terug gegrepen naar het idee van de compacte stad .
Met de meest recente Nota Ruimte 2004 komt aan de rode contouren een einde. De ruimtelijke
invulling komt meer bij de lagere overheden te liggen in plaats van de rijksoverheid . De altijd
ideële beelden van een strikte scheiding tussen de stad en omliggende land nemen meer
realistischere vormen aan. De harde grenzen die voornamelijk op papier stonden kunnen
verdwijnen . Door deze meest recente nota kan een integratie ontstaan tussen stad en land.

2.3

VERVAGING VAN GRENZEN 14 •51

De integratie tussen stad en land houdt in dat de ruimtelijke grens tussen stad en het omliggende
landschap steeds verder vervaagd. De stad is zich meer en meer gaan spreiden over het
landschap waardoor een uitgestrekt diffuus veld is ontstaan. De stad vertoonde ooit zowel een
ruimtelijk als ook een sociaal-culturele samenhang, maar is nu getransformeerd in een
lappendeken. De stad houdt niet meer op bij de rand maar is verspreid over een landelijk veld dat
deels stedelijk geworden is. Het heeft als het ware het omliggende landschap in zich opgenomen.
De steden houden niet meer op met groeien bij de grenzen, maar groeien daar overheen . Ze
vormen met de dorpen en steden in de regio, een aan elkaar gegroeide verstedelijking. Niet
alleen het landschap is aan het verstedelijken , ook binnen de stad zijn vormen van landschappen
aanwezig die verwijzen naar het omliggende land. Een voorbeeld zijn de golfbanen die binnen de
verstedelijking liggen . Zo ontstaat een metropool die bestaat uit dorpjes , centra, woongebieden ,
industrieterreinen , vliegvelden, bossen, plassen en heiden.
A. Corboz geeft aan dat de stad en het landschap elkaar overlappen . Volgens Corboz is er van
overlapping sprake wanneer men constateert dat;
• De centra zijn functies aan het verliezen;
• En landbouw is aan het verminderen.
De centra hebben niet meer de functie van centra meer. Het is niet zo dat de Europese steden in
de toekomst gaan lijken op een Amerikaanse donut, (met een uitgehold centrum) , maar de
binnenstad is wel functies aan het verliezen . Centrale functies die kenmerkend zijn voor stad en
de centrale positie daarvan, zijn langzaam aan het verplaatsen naar de randen. Ze verplaatsen
zich naar de periferie van de stad, daar waar de bereikbaarheid goed is en de grondprijzen laag .
De stad spreidt zich op allerlei manieren over het omliggende landschap uit.

2.4

SAMENVATTING

Het overheidsbeleid is decennia lang gericht geweest op een bijna angstige scheiding tussen
stad en land. De verstedelijking mocht alleen binnen duidelijk aangegeven rode contouren
plaatsvinden en zo dicht mogelijk bij de bestaande stad. Door de steeds verdere verstrooiing van
de stad over het landschap, moet anders tegen stad en landschap worden aangekeken. Een
strikte scheiding tussen stad en het omliggende land past niet meer en zou geen goed beeld
geven van wat er daadwerkelijk zich afspeelt.
Landbouw zal in een steeds minder mate aanwezig zijn. Het agrarische bedrijf zal veranderen en
zal zich moeten herstructureren. De agrariërs zullen meer de beheerders worden van het
landschap. Ze zullen hier en daar nog een veldje bewerken en hun diensten beschikbaar stellen
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aan bijvoorbeeld recreatie. Het landschap zal zich kenmerken door stedelingen die als pioniers
akkers en bossen in zullen nemen en waardoor deze gebieden binnen de verstedelijking vallen .
Steden zijn niet meer gebonden aan de oude compacte verstedelijking , maar de verstedelijking
bevindt zich ook op plaatsen die voorheen als niet bewoonbaar beschouwd konden worden.
Er zal een verstedelijking ontstaan met ruimtelijke kenmerken als openheid en lage
bebouwingsdichtheden.
Hoewel het contrast tussen stad en land nog steeds wordt nagestreefd, staan ze niet langer meer
tegenover maar naast elkaar en is de integratie tussen stad en land een feit.
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3

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING IN DE RECREATIE

Recreatie is in de loop der tijd nogal aan verandering onderhevig geweest. Vroeger was er door
voornamelijk het werk weinig tijd voor recreatie en werd de beschikbare vrije tijd ingedeeld door
bijvoorbeeld de kerk. Nu er meer vrije tijd is wil men ook zelf bepalen wat men daarmee gaat
doen. Door de vraag naar recreatie ontstaan er ook steeds meer vormen om deze in te vullen .

3.1

HET BEGRIP RECREATIE

De Dikke van Dale geeft de volgende betekenissen aan het woord recreatie :
re -cre -a -tie (de ~ (v.), ~s)
1 ontspanning, vrijetijdsbesteding
2 tijd voor ontspanning
Recreatie is niet per definitie hetzelfde als vrije tijd. Recreatie is een mogelijke invulling van de
vrije tijd . Vrije tijd is de tijd die men overhoudt na een baan, studie, slapen en eten. Wat het
individu met de vrije tijd doet wordt door een individu zelf bepaald. Zo kan men in die tijd; het
werk voortzetten , kan ook uitrusten of men kan kiezen voor een actievere vorm van
vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld in de vorm van recreatie .
Vrijetijdsbesteding is niet altijd recreatie . Recreatie zal eerder gebruikt zal worden voor
ondernemingen die buitenshuis plaatsvinden. Recreatie wordt gebruik als een vorm van
ontspanning , iets ondernemen zonder dat het grote verplichtingen met zich meebrengt.
Recreatie wordt vaak verbonden met een bepaald landschap. In een stedelijk landschap kan men
bijvoorbeeld recreatief winkelen of op stap gaan. In een natuurlijk landschap kan men
bijvoorbeeld te paard door heide en bossen trekken . De duur van recreatie is niet onbeperkt.
leder vrij uurtje kan al worden gevuld met een vorm van recreatie, deze zal meestal relatief dicht
bij huis zijn. Dagrecreatie zal zoals de naam al zegt zich afspelen gedurende de dag en zal niet
langer dan een dag duren. Deze vorm kan al verder van huis zijn. Recreatie met een wat langere
duur (meerdaagse- en verblijfsrecreatie) duurt meestal een paar dagen en kan zowel dicht bij
huis als ook verder weg zijn . Bij een onafgebroken meerdaagse recreatie verder van huis spreekt
men vaak over vakantie

3.2

ONTWIKKELINGEN l5l

3.2.1
Kerk
In de 1gde eeuw werd vrije tijd sterk bepaald door de kerk. Deze had veel zeggenschap in wat
vrije tijd was en hoe deze ingedeeld moest worden. In die tijd was de bevolking lokaal
georiënteerd en erg besloten. De dorpen en steden waren gesloten gemeenschappen met
hoofdzakelijk agrariërs. Middelpunt van dorp en stad was de kerk . Binnen de plaatselijke
hiërarchie stonden de geestelijken boven de agrariërs. Dit uitte zich ook in het vermaak van deze
bewoners. Dit vermaak was vooral gericht op kerkelijke feestdagen . Soms kenden enkele
nederzettingen een iets breder vermaak bijvoorbeeld een jaarmarkt.
Voor zowel de agrariër als voor de fabrieksarbeider was vrije tijd een schaars begrip, lange
dagen werken tegenover een korte tijd thuis . leder lid van het gezin hielp mee op het land of in de
fabriek . Door het katholieke geloof was zondag al een vrije dag. Deze vrije dag was voor de
benodigde rust voor de arbeider en agrariër erg belangrijk. In het begin van de 20 st e eeuw ging
het financieel steeds beter kon er met een klein budget nieuwe activiteiten worden ontplooid. Er
werden van dit budget veel (sport)verenigingen opgericht. De grote industriëlen juichten dit ook
toe , zij hadden baat bij gezonde werknemers .
3.2.2
Overheid
Met de opkomst van de verzorgingsstaat , werd door
de overheid de 40-urige werkweek ingevoerd . De
achterliggende gedachte hiervoor was om zo het
weekend te kunnen ontspannen en energie op te
doen voor de komende werkweek. Omdat er de
gehele week werd gewerkt was er in het weekend
gelegenheid om met het gezin iets te ondernemen.
Men ging in het weekend recreëren . Door de
invoering van het vakantiegeld en andere toeslagen
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werd men financieel in staat om mobieler te zijn. Met het openbaar vervoer of auto (fig . 3.1) kon
men een dagtochtje maken naar gebieden waar men niet eerder was geweest. Men trok verder
van huis en maakte er sneller een meerdaagse activiteit van.

3.2.3
Economie
De overgang van een industriesector naar een dienstensector zorgt voor nieuwe vormen van
vrijetijdsbesteding. Vrije tijd is een meer belangrijkere rol gaan spelen dan de arbeid. De vormen
van vrijetijdsbesteding van de voorafgaande tijd voldeden niet meer aan de nieuwe wensen .
Vrijetijdsbesteding / recreatie moet een beleving zijn , de tijd moet optimaal worden besteed.
Alleen wandelen in de bossen is niet meer genoeg. Wanneer je dit op een gemotoriseerd voertuig
doet, wordt het een vorm van sensatie. Er wordt steeds meer gezocht naar een totaalpakket.
Doordat meerdere grote winkelketens, bijvoorbeeld de meubelzaken , op goed bereikbare plekken
buiten het oude centrum (wegens ruimte gebrek) hun nieuwe onderkomen zoeken ontstaan de
woonboulevards. Zij zorgen voor veel voorzieningen en zorgen voor een extra toegevoegde
beleving aan het winkelmoment. Opdat zij een zo'n groot mogelijk publiek proberen te trekken.
Steeds vaker trekken gezinnen op de vrije dagen massaal naar de woonboulevards om zo een
dagje te recreëren.
Door het wegvallen van subsidies en de concurrentie met bedrijven in het buitenland wordt het
voor het agrarische bedrijf steeds moeilijker om in hun huidige vorm verder te gaan. De agrariër
heeft een drietal mogelijkheden om te overleven. (bijlage 1 )
• De agrariër kan stoppen en het bedrijf verkopen.
• De agrariër kan het bedrijf herstructureren en moderniseren
• De agrariër kan het bedrijf ombouwen tot een ander bedrijf bijvoorbeeld voor recreatie
• Recreatie kan voor agrariërs ook neveninkomsten genereren naast het hoofdinkomen , zodat ze
verschil lende bronnen van inkomsten hebben.
Het is geen uitzondering meer dat meerdere leden van een gezin een betaalde baan hebben.
Daardoor is het aandeel meerverdieners en daardoor de individualisering toegenomen. leder lid
van het gezin wil graag zijn of haar voorkeur laten gelden. Het individu wil zich identificeren aan
een bepaalde activiteit. Hierdoor is het individu als recreant meer op zoek naar afwisseling in
activiteiten . De markt reageert op deze steeds groter wordende vraag door een groter aanbod
van producten. Veel verschillende activiteiten waarbij steeds een andere beleving opgedaan kan
worden .

3.3

NIEUWE VORMEN VAN RECREATIE
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hebben op de vrije tijd en hoe men die wil
invullen met recreatie .
Binnen de arbeidsmarktpositie zullen alle
groepen steeds minder vrije tijd hebben .
(fig. 3.2)
Vooral de werklozen , arbeidsongeschikten en
gepensioneerden zullen de meeste vrije tijd
hebben. Het aantal gepensioneerden in
Nederland zal alleen maar toenemen . Het
aandeel senioren schommelt nu zo rond de
15% en zal in 2020 ruim 20% (CBS) van de
totale bevolking uit maken. De groep 55plussers leeft langer en blijft ook langer gezond
en fit en hebben relatief veel vrije tijd en geld ,
om aan recreatie te besteden .

Figuur 3.2: Vrije tijd naar arbeidsmarktpositie
(uren per week)
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Figuur 3.3: Aantal dagtochten naar activiteit
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De meeste populaire vormen van recreatie
hebben een sportief tintje .(fig . 3.3) Wandelen
en fietsen zijn populaire activiteiten . Het
snelst in populariteit stijgen golfen en
watersport.
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Van alle vormen van recreatie wordt de
meeste tijd besteed aan waterrecreatie en
dan vooral zwemmen (fig . 3.4). De
activiteiten ; waterskiën , kanoën en varen met
een motorboot zijn enorm toegenomen . Bij
55-plussers zijn de activiteiten ; fietsen ,
wandelen en motorboot varen in trek

waterskiën
Figuur 3.4: Wateractiviteiten
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Figuur 3.5: Grondgebruik recreatie (hectares)

Er is tussen 1996 en 2000 een flinke stijging van plantsoenen en parken waar te nemen .
(2 fig . 3.5) De toename van parken en plantsoenen is gunstig voor de recreatie dicht bij huis.

3.3.1
Beleving als commercie
Het individu als recreant wil graag iets unieks en zal anderen die niet hebben deelgenomen aan
de activiteit, in deze beleving willen laten meebeleven. De beleving die de recreant mee maakt is
moeilijk te kopiëren , omdat ieder individu het anders beleeft.
Onder de toenemende concurrentie wordt het voor het aanbod steeds belangrijker om de
aandacht van de recreant te krijgen . De beleving van een bepaalde activiteit is meestal bepalend
voor de keuze van de recreant en kan dus het verschil maken tussen welke activiteit er wordt
gekozen .
Ondernemers moeten hun aanbod precies laten aansluiten op de behoeften van de recreant.
Het is belangrijk te weten waar de behoeften van de recreant liggen en hoe de recreant benaderd
moet worden. De beleving zal een belangrijke leidraad worden om zowel steden als ook
landschappen hun eigen identiteit te geven .
Bedrijven zullen zich moeten kunnen onderscheiden door bijvoorbeeld thematisering .
Een duidelijk voorbeeld van thematisering is Disney. Alles speelt zich af binnen één sfeer. Het
thematiseren komt niet alleen voor in pretparken , maar ook in bijvoorbeeld musea en winkels.
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Ook het bedrijfsleven is aan het thematiseren . Het agrarische bedrijf is hiervan een goed
voorbeeld. Er word ingespeeld op de behoeften van de recreant. Zo zijn de laatste jaren veel
nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf opgedoken zoals; boerenwinkeltjes, ijs- en
kaasmakerijen , boerengolf, kinderspeelpaleizen in boerenschuren en het kamperen bij de boer.
De media speelt ook een rol in de beleving .
Er zijn op dit moment veel televisieprogramma's die inspelen op een bepaalde vorm van
recreatie . Zo zijn er programma's over varen , musea, weekendjes weg etc.
Door deze programma's worden "nieuwe" plaatsen en activiteiten voor recreatie aan het licht
gebracht. Er wordt meestal met een familie of groep een activiteit deelgenomen. Vervolgens
wordt in beeld gebracht hoe leuk, enerverend, actief of juist ontspannend die activiteit was .
7

3.3.2
De vraag naar Onthaasten l l
De laatste jaren is de arbeidstijd en arbeidsdruk sterk toegenomen en met als gevolg een afname
van de vrije tijd. We leven daardoor in een tijd waarin we stress steeds normaler zijn gaan vinden .
Deze stress zetten we ook voort in onze vrije tijd en willen graag actieve en spannende
activiteiten ondernemen. Daarmee is een cultuur van haast ontstaan. H. Mommaas constateert
een tegenbeweging. Er is een stijgende behoefte aan rust. Daarmee heeft rust een nieuwe
recreatieve waarde gekregen. Verwacht wordt dat traagheid in toenemende mate een deel van
onze dagelijkse leven zal gaan uitmaken. Juist in de hectiek van de stad en het werk , zal er een
steeds groter wordende behoefte ontstaan naar rust en ruimte. Om in deze behoefte te kunnen
voorzien zullen juist de landschappen rondom een stad een rol gaan spelen . Er zal een vraag
ontstaan naar een combinatie tussen recreatie , natuur en rust in een landschappelijke omgeving .
3.3.3
Keuzelandschap
In de strijd om de aandacht van de recreant, zoeken voornamelijk de grote bedrijven het in de
schaalvergroting en in de keuze van locatie. Grote attracties ontlenen hun identiteit en
naamsbekendheid niet langer aan een bekende stad. Juist de ligging en bereikbaarheid zijn het
belangrijkst geworden voor de locatiekeuze. Binnen de recreatieve sector is aandacht van
belang. In onze huidige economie is tijd steeds schaarser geworden. Geld is daarin tegen steeds
minder een probleem. De verbeterde financiële situatie zorgt voor een verandering van het
uitgavenpatroon . Er is een grote groei in bedrijven die zich bezig houden met recreatie , waardoor
de recreant veel keuze heeft. Bedrijven moeten dan ook hun best doen om op te vallen. Veel
bedrijven proberen door reclame en veel uiterlijk de aandacht te trekken van de recreant.
Die vorm van aandacht trekken werd al in 1972
beschreven door de Amerikaanse architect Robert
Venturi. In zijn werk gaf Venturi de ruimtelijke
morfologie van Las Vegas weer hoe de consument
met beeldvorming gelokt kon worden . De recreant
die zichzelf voortbeweegt door het landschap en zo
reageert op de aanbiedingen langs de weg .(fig. 3.6)
De recreant maakt zodoende in dit landschap zelf
de keuze waar hij/zij naar toegaat.
Figuur 3.6: 'The 'Strip' van Las Vegas

3.4

SAMENVATTING

Eerst bepaalde de kerk en later de overheid wat in de vrije tijd ondernomen werd . Nu bepaalt de
consument dit zelf. Bedrijven spelen handig in , op de consument die graag iets wil beleven . Op
deze manier is een nieuwe sector ontstaan, welke in economisch opzicht ook een steeds
belangrijkere sector is geworden . Ook biedt het een belangrijke voorziening in de
werkgelegenheid .
Vrijetijdsbesteding heeft hoe langer hoe meer niet alleen economisch en sociaal maar ook
ruimtelijk effect op onze leefomgeving. Vroeger ging men naar de plaatselijke heide en bossen .
Tegenwoordig schuwt men er niet voor in de file te staan voor een bezoek aan een
meubelboulevard . Het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen is sterk gestegen . Steeds meer locaties
worden aangepast en gebruikt voor de vrijetijdsbesteding
De dynamiek van de vrije tijd en de daaraan gekoppelde recreatieve voorzieningen zorgen voor
een vervaging tussen het traditionele onderscheid in stad en land. Er ontstaan nieuwe
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landschappen waarin stedelijkheid en de omliggende landschappen in elkaar overlopen. In en
rondom de stad is sprake van een verstrooiing van recreatieve voorzieningen met betrekking op
het omliggende landschap.
Ook de bereikbaarheid ten opzichte van andere delen van de stad of regio dragen bij dat juist
deze gebieden in trek zijn. De recreatieve sector aan de stadsranden maar ook in het omliggende
platteland is daar bij gebaat.
Door het clusteren en thematiseren van voorzieningen hoopt men door combinatiebezoeken
meer bezoekers te generen . In een Landschapspark worden zowel de thema's natuur, rust, actie
en educatie in verschillende activiteiten bij elkaar gebracht. Zo wordt een reeds bestaand
recreatiegebied aangepast aan de wensen van een groter maar veelzijdig publiek.
De recreatieve sector laat meer en meer het oog vallen op landbouwgronden. Zeker nu met het
wegtrekken van de landbouw- en veeteeltsector, ziet de recreatieve sector voor zichzelf een rol
weggelegd om deze gronden in te nemen . De agrariër is steeds meer aan het transformeren van
zijn oorspronkelijke kerntaak op zoek naar neventaken. Meestal wordt gestreefd naar een
combinatie van de vrijetijdssector en het oorspronkelijke agrarische bedrijf. Zo is de agrariër aan
het overstappen van de landbouwsector naar de dienstensector.
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4

NETWERKSTAD

[s.91

Iedere stad is opgebouwd uit een stelsel van wegen. Cerdà gebruikte als een van de eerste
stedebouwkundigen dit netwerk als uitgangspunt voor zijn stedebouwkundig plan voor Barcelona
(1859). Een verkeersplan (fig. 4.1) waar woningen, werkplaatsen , opslagplaatsen en alle andere
plaatsen met een economische activiteit aan het netwerk kwamen te liggen. Elk netwerk in het
verkeersplan maakte zo deel uit van een stelsel van wegen en knooppunten . Iedere bewoner van
Barcelona kon via dit netwerk met elkaar communiceren .
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Figuur 4. 1: Stadsplan Barcelona

Figuur 4.2: Netwerkstad

Waren in de industriële stad de fabrieken de economische motoren , in de postindustriële stad zijn
dat de netwerken geworden . Spoorwegen, autosnelwegen en vliegvelden zijn de nieuwe fysieke
netwerken geworden (fig. 4.2) . In deze netwerkstad zijn de bewoners van de stad niet langer
gericht op de oude binnensteden . Zij stellen hun eigen 'stad' samen uit een groot aantal
bestemmingen in een wijde omgeving . Ze werken op een bedrijventerrein dertig kilometer ten
oosten van hun woning en rijden tien kilometerzuidwaarts om hun kinderen naar school te
brengen. Boodschappen doen ze in een winkelcentrum op de terugweg van het werk of ze gaan
zaterdags om hun auto vol te laden voor een hele week. Zo ontstaat een regio met een niethiërarchisch netwerk van grotere en kleinere stedelijke kernen . Die kernen zijn onderling
verbonden door een goed netwerk.

4.1

STAD EN LAND ALS NETWERK [10 ,20 1

Zoals Cerdà in zijn plan voor Barcelona laat zien , is het principe van netwerken niet iets dat nu
pas is ontstaan. Deze manier van kijken naar netwerken is ook toe te passen op huidige situaties.
Naast de fysieke netwerken bestaan ook sociale en economische netwerken. De samenhang en
complexiteit van al deze netwerken dragen bij aan een economische en sociale ontwikkeling van
een regio .
Volgens M. Castells heeft de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen ervoor gezorgd
dat de postindustriële mens mobieler is geworden. Via bijvoorbeeld de snelwegen en vliegvelden
lijkt de wereld steeds dichterbij . De afstanden zijn door de nieuwe netwerken gereduceerd. Dit
heeft gevolgen voor de stedelingen in het dagelijkse leven . Door het uiteen vallen van de
compacte stad is de leefwijze van de bewoner veranderd .
A. De Geuze noemt dit dan ook het nomadische bestaan van de mens. Continue worden keuzen
gemaakt over hoe hij /zij zich voortbeweegt over de wegen. iedere gebruiker onderhoud zijn of
haar eigen netwerk en voorziet hiermee in eigen behoeften.
Ook A. Reijndorp is van mening dat de stad niet ophoud bij de grens. Hij stelt vast dat deze
'stedelijkheid op afstand' is ontstaan dankzij de auto. Die maakt het mogelijk dat mensen hun
eigen ruimtelijke omgeving samenstellen uit een veelheid van plaatsen (de individuele ruimtelijke
ordening) . Men kijkt wat de markt te bieden heeft en bepaald zelf onafhankelijk van de afstand of
hij /zij zich daardoor aangetrokken voelt. Het idee van de compacte stad is een oud concept en
berust volgens Reijndorp op een misverstand. Het dagelijkse leven speelt zich allang niet meer
alleen in de stad af, maar op een veel hoger niveau . De compacte stad maakt plaats voor de
netwerkstad , die zowel bebouwde als onbebouwde gebieden beslaat.

21

4.2

NETWERK VAN PLAATSEN 1111

Naast de netwerken zijn in het landschap ook plaatsen aanwezig. Die plaatsen bezitten
verschillende functies , sferen en gebruikers. Met die plaatsen als vertrekpunt kan een keuze
gemaakt worden om via het netwerk andere plaatsen te bezoeken.
Door het netwerk is elke plaats verbonden met andere plaatsen . Met de aanleg van een specifiek
netwerk kunnen geïsoleerde plaatsen uit hun isolement gehaald worden. Op die plaatsen zullen
ontmoetingen of gebeurtenissen plaatsvinden , die een relatie hebben met dat bijhorende
netwerk. Het specifieke netwerk zal een identiteit geven aan die plaats en de plaats bereikbaar
maken .
4.2.1
Bereikbaarheid
Met bereikbaarheid kunnen nieuwe impulsen worden gegeven aan anonieme plaatsen. Vooral de
bereikbaarheid van het landschap buiten de stad is van belang voor nieuwe ontwikkelingen.
Plaatsen met een goede bereikbaarheid komen dan centraal in het landschap te liggen .
De recreanten die een bereikbare plaats in het landschap bezoeken zullen veelal uit de eigen
regio komen. Recreanten willen niet graag een te grote afstand afleggen om een recreatief
aantrekkelijk gebied te bereiken. Er wordt graag in de eigen regio gerecreëerd , 90% van de
recreanten komen uit de directe omgeving (Stichting Recreatie) . De meeste recreatieve
activiteiten duren gemiddeld 2 à 3 uur (CBS) .
De activiteit en de omstandigheden (bijv. financiële middelen en het weer) bepalen hoeveel tijd
en afstand men er voor overheeft een activiteit te bezoeken .

4.3

SAMENVATTING

Een netwerk is een katalysator voor ontwikkelingen in een gebied . Een netwerk kan in
economisch ondergewaardeerde gebieden , economische impulsen leveren.
De recreant wil graag in een beperkte hoeveelheid tijd een interessant gebied ontdekken , om
daar te recreëren . Het gebied moet dan ook goed te bereiken zijn . Zo zal een goed netwerk van
infrastructuren (voor de auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger) steeds meer het succes van
recreatieve voorzieningen en recreatiegebieden bepalen .

22

5

STEDEBOUWKUNDIGE CONCEPTEN

Meerdere stedebouwkundigen hebben nagedacht over de scheiding van stad en het oml iggende
landschap en netwerken. Twee daarvan hebben brede concepten uitgewerkt:

5.1

BROADACRE CITY

11 2

1

Waar Cerdà vanuit communicatie bij wegen uitkomt, stelt F.L. Wright in 1932 een concept op dat
een relatie legt tussen de weg en het omliggende landschap. The Broadacre City bestaat uit een
oneindig netwerk van infrastructuren. (fig. 5.1) Dit grid van infrastructuren verwijst naar de
uitwisselbaarheid tussen de verschillende delen van het landschap en de stad . Het grid verbindt
zo steden, dorpen en stadscentra met elkaar en vormt zo een netwerk van lijnen en
knooppunten . De lijnen generen de ontwikkelingen en de knooppunten de stedelijke activiteiten.
Zo wordt iedere plaats in het landschap door het grid bereikbaar.

Figuur 5. 1: The Broadacre City

5.2

Figuur 5.2 : Casco-benadering

CASCO-BENADERING 113 -14!

Met de casco-benadering (fig. 5.2) van D. Sijmons wordt voornamelijk een sturing gemaakt
waarbij de tijd een belangrijke factor speelt. Dit concept bestaat uit twee netwerken :
• Een groen raamwerk met laagdynamische functies ;
• en een rood raamwerk met hoogdynamische functies .
Deze opsplitsing geeft een verschil in de behoeften aan en daarmee een landschap in te richten .
Functies als woningbouw , infrastructuur, industrie en kantoren hebben te maken met wisselende
economische omstandigheden. Dit resulteert zich in snel lopende ruimtelijke ontwikkelingen. Zij
vereisen een ruimtelijke inrichting die een hoge dynamiek toelaat. Groen en recreatie als fietsen
en wandelen , hebben juist behoefte aan rust. Dit vormen de laagdynamische functies.
De casco-benadering is een concept met processen die zich snel ontwikkelen en processen die
zich over een langer termijn ontwikkelen. Ondanks dat dit concept een ontkoppeling van functies
weergeeft, kan dit concept bijdragen aan functieverweving. Wil het hoogdynamische netwerk
duurzaam zijn , dan kan het niet groen . Daarom moet voldoende groen het hoogdynamische
netwerk binnendringen . Het gaat hierbij om een mix van rode en groene lijnen, zowel op
microniveau (hu is en perceel) als op macroniveau (stad en land) . Met de casco-benadering kan
zo een interessant en afwisselend landschap ontstaan .

5.3

SAMENVATTING

Beide besproken concepten zijn raamwerken . Het concept van F.L. Wright toont aan hoe door
middel van een concept in de vorm van een grid , stad en land met elkaar verbonden worden . Het
tweede concept laat zien hoe een interessant landschap kan ontstaan met een menging van rode
en groen lijnen.
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6

LIGGING GEBIED

Het plangebied "Eindhoven West" vormt een deel van de provincie Noord-Brabant. Het gekozen
gebied ligt in het zuidoosten van de provincie en wel in de regio Eindhoven.

6.1

REGIO

De regio Zuidoost Brabant is het knooppunt van een aantal belangrijke infrastructuren . Een
aantal nationale en internationale infrastructuren zoals spoorlijnen , snelwegen en waterwegen
doorkruisen de regio. (fig. 6.1)
De regio Zuidoost-Brabant werken 21
gemeenten samen in een zogenaamd
samenwerkingverband . Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) stelt voor de regio
binnen de ruimtelijke ordenin~ onder andere structuurplannen op. Het gebied van de SRE heeft
een oppervlakte van 1460km en telt ongeveer 720.000 inwoners. Het gebied in het westen en
ten zuidwesten van het plangebied wordt De Kempen genoemd.

Figuur 6. 1: Regio Zuid-Oost Brabant
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6.2

PLANGEBIED

Het plangebied is het gebied ten westen van Eindhoven . (fig. 6.2) Het gaat hierbij om een gebied
van 15 bij 15 kilometer. Hierbij vormen de dorpen Veldhoven , Hoogeloon , Oostelbeers, Oirschot
en Best de ruimtelijke grenzen van het plangebied

Om een impressie van het plangebied te krijgen , is op de volgende pagina een fotoanalyse
weergegeven.
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1. Oirschotse Dijk
2. Tankbanen op de Oirschotse
Heide
3. Open landschap vanaf de A2
4. Centrum Oerle
5. Oirschotse Dijk, ter hoogte
van de kazerne
6. Een radiaal van Vessem
7. Zandoerle
8. Mispelhoefstraat
9. Wintelrese Dijk

Figuur 6.3:limpressie van het plangebied
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7

HISTORISCHE ONTWIKKLING [16 •17•181

Om een beeld te krijgen in de processen die van invloed zijn geweest op de huidige
totstandkoming van het plangebied, wordt in dit hoofdstuk de historische ontwikkeling van
Eindoven West beschreven .

7.1

TOT AAN 1866
1850

\, Lokale weg
,

Regionale weg

A Oirschotse Dijk 1776
B Bosch Dijk 1818

DD

1000m

Tijdens de middeleeuwen vond in Zuidoost-Brabant een geleidelijke omslag plaats van kleine
nederzettingen naar permanente dorpen . Op de overgang van droge naar natte gronden
ontstonden kleine groepjes boerderijen , vaak niet meer dan enkele kolometers van elkaar
verwijdert. Zo ontstonden reeksen van dorpen als Hoogeloon, Vessem , Oostelbeers en
Spoordonk. (fig. 7.1) Centraal in een dorp was de plek waar het vee voor de nacht werd
ondergebracht en werd 'de heuvel' genoemd. De randen van een heuvel werden door bomen en
boerderijen vervormd. (fig . 6.3 foto 7)
Rondom deze nederzettingen ontstonden kransen van gronden als kleine en grote akkers en weien hooilanden. De vormen van deze percelen waren erg onregelmatig en lagen in de directe
nabijheid van de beekdalen .
Op de hoger gelegen dekzandruggen liepen de radialen , welke de heuvels van de verschillende
dorpen onderling met elkaar verbond . Aan deze radialen ontstond lintbebouwing .
Met de aanleg van de Boschdijk wilde men de handel tussen 's-Hertogenbosch en Luik
bevorderen . Vanaf 1818 zorgde deze verharde weg dat Eindhoven aan deze belangrijke
handelsroute kwam te liggen.
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7.2

1866 - 1820
1850 1900

' \ Bestaande
structuren
' \ Nieuwe
structuren
' \ Lokale weg
' \ Ontginningsweg
'

Spoorweg

C Spoorwegen 1866

1CEE1

1000m

Figuur 7.2: Situatie rond 1900

Terwijl het oorspronkelijke grondgebruik gericht was
op een gemeenschappelijk en lokaal gebruik, kwam
daar in deze periode een einde aan.
Met de eerste grootschalige heide-ontginning werd
in 1870 gestart. De heide rond de toenmalige
Woenselse en Strijpse heide werd ontgonnen voor
de bosbouw. Het geproduceerde hout werd gebruikt
voor
de
Belgische
mijnen .
Diverse
mijnmaatschappijen plantten zo het eerste bos in de
regio aan en vormt het huidige park "De Wielewaal".
(fig. 7.2) Door de directe nabijheid van het spoor
Figuur 7.3: Nieuwe mobiliteit
(1866) kon het gekapte hout direct naar het zuiden
worden afgevoerd. (fig. 7.3) Door de Markenwet
(marken = collectief grondbezit) uit 1886 en de uitvinding van kunstmest , was het mogelijk om
nog meer woeste gronden om te zetten in particulierbezit. Door de ontginning van grote
heidevelden ontstond een nieuw landschapstype: het heide-ontginningslandschap. Dit landschap
kenmerkt zich door een rationeel-blokvormige verkaveling met rechte wegen en regelmatige
percelen .
Rond 1890 vestigden zich de eerste industrie in de regio. Door de toegenomen werkgelegenheid
nam de bevolkingsgroei toe en de bebouwing breidde zich langs de radialen uit. De lintvormige
bebouwingspatronen konden op deze manier een paar kilometer lang worden . Achter deze
bebouwing trof men land aan dat drassig en nat was . Dit land was te duur om hier op te bouwen ,
maar het was prima geschikt als hooiland.
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7.3

1920-1950
1850 1900 1940
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Figuur 7.4: Situatie rond 1940

Figuur 7.6: Ontginningsbos

Figuur 7. 5: Philips Dorp

In 1920 werden Woensel , Gestel, Strijp, Stratum en Tongelre bij Eindhoven toegevoegd . Door
deze annexatie en de uitbreidingen van de industrie verdubbelde de bevolking tussen 1920 en
1930 tot aan 95.000 inwoners. Om deze bewoners te kunnen huisvesten werden op de drassige
gronden achter de radialen en in de directe nabijheid van de fabrieken , nieuwe woonwijken
gebouwd. Philips vestigde iedere nieuwe groep arbeiders in een eigen woonwijk , zo ontstonden
wijken met namen als Drents Dorp en Philips Dorp. (fig . 7.4)
Ook buiten Eindhoven was er sprake van een industriële groei. Zo vestigde in 1920 een vestiging
van schoenenfabrikant Bata zich ter hoogte van Best aan het spoor. Naast de fabrieken stichtte
Bata ook een dorp om de arbeiders in de directe nabijheid van de fabrieken te kunnen
huisvestten. In 1930 kwamen de fabrieken en Batadorp ook aan het kanaal te liggen . (fig . 7 .5)
Door machinale inzet kon de heide-ontginning sterk groeien . Met nieuwe mijnen in Zuid-Limburg
verhoogde Staatsbosbeheer productie van mijnhout. Zo nam het aantal ontginningen en daarmee
ook het aantal ontginningsbossen sterk toe . (fig. 7.6) De verhoogde vraag naar mijnhout was ook
voor agrariërs erg interessant. Tijdens rustige of slechte perioden van het jaar konden zij hiermee
extra inkomsten genereren .
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7.4

1950 - 1970
1850 1900 1940
1960
' \ Bestaande
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F Snelweg A58
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Figuur 7.9: Intensieve veehouderij

Door de toegenomen mobiliteit en de lage grondprijzen nam de spreiding van de bevolking over
de regio toe. Steeds meer arbeiders gingen zich als forensen vestigen in dorpen als Veldhoven
(fig. 7.7), Best, Waalre en Son . Deze arbeiders werden gehuisvest in nieuwe stedelijke
bebouwing rondom de oorspronkelijke agrarische dorpen. Naast de bebouwing moesten deze
nieuwkomers ook worden voorzien in hun dagelijkse behoeften. Hierdoor transformeerden deze
dorpen in dorpen met een stedelijk karakter. (7.8)
Met het toegenomen forenzenverkeer, nam de druk op de bestaande wegen alleen maar toe . Met
de komst van de snelweg Tilburg Eindhoven kregen ook Oirschot en Best toegang tot de
snelweg.
Eind jaren '60 begon de landbouw zich steeds meer te richten op grootschalige en intensieve
veehouderijen .(fig. 7.9) De agrarische bedrijven waren in staat om met een efficiënte productie en
een minimale inzet aan personeel, de totale productie te laten stijgen . De productieomvang nam
zo jaarlijks met ruim 3% toe, terwijl het aantal bedrijven daalde. Zo kon de agrariër de
concurrentie met de internationale markt aan. Als gevolg van deze industrialisatie van het
agrarische bedrijf, kwam jaarlijks gemiddeld 2600 hectare grond vrij .
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7.5

1970-1990
1850 1900 1940
1960 1980
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structuren

'\ Nieuwe
structuren

~ Snelweg
G Snelweg A67

an

1000m

Tussen de periode 1970 en 1980 slonk door sluiting
van de mijnbouw, de vraag naar nieuwe
bospercelen. Het ontginningsproces ging zich nu
richtten op nieuwe landbouwgronden , waardoor een
nieuwe golf van ontginningen werd uitgevoerd. (fig .
7.10) Ook door ruilverkavelingen werd het
plangebied heringericht.
Kleinschalige akkers
werden omgezet in weilanden , om zo grote en
aaneengesloten agrarische gebieden te creëren. Die
gronden die vrij kwamen konden gebruikt worden
voor de stedelijke uitbreidingen , zoals woningbouw
Fiauur 7. 11 : Snelwea A67
en snelwegen.
Eind jaren'70 vonden ook de uitvalswegen
aansluiting op het rijkswegennet. (fig. 7.11) De gehele regio kreeg aansluiting op nieuwe
rijkswegen richting Venlo , Helmond, Maastricht en Antwerpen .
In de directe nabijheid van de snelwegen kwamen nieuwe bedrijventerreinen . Bijvoorbeeld het
Zand in Best, De Stad in Oirschot of De Run in Veldhoven . Ook de transformatie van start- en
landingsbaan Welschap naar een volwaardig vliegveld , zorgde voor nieuwe bedrijventerreinen .
De regio kwam zo binnen de internationale netwerken te liggen .
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7.6

1990- 2005
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Figuur 7. 13: Meerhoven
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Figuur 7. 14: Aantal agrarische bedrijven

In de laatste decennia zijn vooral de gemeenten Best en Veldhoven gegroeid. Met nieuwe
locaties als De Heikant in Best en de Muggenhol in Veldhoven , zijn grote woonwijken aan de
bestaande randen van de dorpen toegevoegd . (fig. 7.12) Ook gemeente Eindhoven bleef niet
achter. Anno 2006 is Eindhoven in samenwerking met Veldhoven bezig met de realisatie van
plan Meerhoven . (fig. 7.13) Hier worden ongeveer 7.000 woningen gebouwd.
In de regio Zuidoost Brabant is in de periode 1995-2004 een bevolkingstoename geconstateerd
van 5,7%. Hiermee is ook de woningenvoorraad vergroot van 267 .000 in 1995 naar 294.000
woningen in 2004 . Een toename van 10,0%
Het aantal agrarische bedrijven is sterk aan het krimpen . Tot aan het uitbreken van veeziekten
als de varkenspest, waren de agrariërs nog bezig met het vergroten van hun bedrijven. Na 2000
bleek het steeds moeilijker om een agrarisch bedrijf uit te voeren . Een daling van agrarische
bedrijven is hiermee zichtbaar. (fig. 7.14)
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8

INFRASTRUCTUREN

De infrastructuren in de het plangebied zijn onder te verdelen in vier lagen: historische wegen ,
ontginningswegen , grote infrastructuren en recreatieve wegen.

8.1

HISTORISCHE WEGEN
Historische wegen

°'\

Radiaa l

°'\

Dijken

CEEi

Figuur 8.2: Kruispunt van radialen

1000m

Figuur 8.3: Lintbebouwing aan de Bosch Dijk

De eerste laag in het plangebied is de laag van oorspronkelijke wegen . Deze laag bestaat uit het
netwerk van wegen , die de stadscentra met elkaar verbindt en is onder te verdelen in twee type
wegen (fig. 8.1): Ten eerste zijn dit de radialen in het plangebied. Deze wegen doorkruisen
bossen en akkers. Vaak volgen ze de loop van de rivieren als de Dommel en de Beerze,
waardoor ze een duidelijke relatie aangaan met het landschap. Binnen de dorpen vormen de
radialen de centra van het dorp of stad . (fig . 8.2) De bebouwing aan deze radialen is
karakteristiek voor deze laag en varieert in bebouwingsdichtheid. In de centra van de dorpen is
de dichtheid het grootst en buiten de dorpen is de bebouwingsdichtheid het laagst. De bebouwing
bevat diverse functies als wonen , winkels , kleine bedrijvigheid of horeca. Het tweede type zijn de
zogenaamde 'dijken'. Deze dijken vormen in het landschap rechte lijnen , welke directe
verbindingen tussen de (handels)centra van de steden vormen . Deze dijken gaan geen relatie
aan met de omgeving en lopen dwars door heide, moerassen en bosgebieden. Bij de uitbreiding
van de steden en dorpen zijn de dijken ook gebruikt als radialen en zijn door de lintbebouwing in
de stadlandschappen opgenomen. (fig. 8.3)
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8.2

ONTGINNINGSWEGEN
Ontginningswegen

' \ le ontginning

'\ 2e ontginning

l:IE

1000m

Figuur 8.5: Oorspronkelijke ontginningsweg
Getransformeerd tot een laan

Karakteristiek voor de ontginningswegen (fig. 8.4) is niet de weg zelf, maar zijn de aangrenzende
percelen. Hierdoor is de laag van ontginningswegen in het plangebied onderverdelen in twee
generaties ontginningswegen :
De eerste laag ontginningswegen liggen relatief dicht bij elkaar. De percelen tussen deze
ontginn ingswegen zijn opgevuld met bosgebieden . (fig . 8.5) Door de fijnmazigheid van deze
wegen is de toegankelijkheid van de bosgebieden erg groot. Het profiel van deze
ontginningswegen bestaat vaak een (zand)pad , variërend in breedte .
Met nieuwe technieken was het mogelijk om in een keer vele grotere oppervlakten te ontginnen,
hierdoor is een tweede generatie ontginningswegen ontstaan. Het profiel van deze wegen
bestaat uit een onverhard pad, dat voornamelijk is bedoeld om het vee naar de weilanden te
drijven . De percelen tussen deze ontginningswegen zijn veel groter dan bij de eerste laag. Hier
worden de ruimten voornamelijk met graslanden ingevuld . Deze vormen een open landschap met
een wijds karakter.
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8.3

GROTE INFRASTRUCTUREN
Grote
infrastructuren
'\. Randweg
'\. Waterweg
'

Snelweg

■ Bedrijventerrein
'

Spoorweg

■

Airport

l:l:IJ

1000m

In het plangebied vormen de randwegen , waterwegen , snelwegen, spoorwegen en een vliegveld
de grote infrastructuren van het plangebied. (fig. 8.6)

Figuur 8. 7: Regionaal ontsloten

8.3.1
Randwegen
Door een steeds verder groeiende druk op de kernen zijn er om de dorpen randwegen
aangelegd .(fig . 8.7) Hiermee worden de kernen ontlast van doorgaand regionaal verkeer.
De randweg doorkruisen verschillende landschappen maar er vindt geen koppeling plaats. De
randwegen zijn voornamelijk verkeertechnisch ingericht waardoor ze een eentonig karakter
hebben .
8.3.2
Waterwegen
Zowel het Wilhelmina- als het Beatrixkanaal vervult een vrachtfunctie.(fig. 8.8) Met zowel een
haven in Oirschot en Eindhoven kunnen schepen worden geladen en gelost. Naast het
vrachtvervoer maken ook plezierjachten gebruik van beide kanalen . Het Beatrixkanaal beschikt
ook over een jachthaven , waar de plezierjachten kunnen aanmeren . In het landschap vormen
beide kanalen een rechte lijn en zijn daardoor opvallende elementen. Dit wordt nog eens
versterkt door de rijen bomen aan weerszijde van de kanalen.
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8.3.3

Snelwegen
Het plangebied wordt door drie snelwegen doorkruist. De A68 , de snelweg Tilburg Eindhoven. De A2 vormt de verbinding 's-Hertogenbosch- Maastricht. (fig. 8.9) . en ten
zu iden van Eindhoven vormt de A67 een directe verbinding met Venlo en Antwerpen.
De vele bedrijventerreinen in het plangebied worden door op- en afritten van deze snelwegen
ontsloten.

8.3.4
Spoorwegen
De spoorwegen in het plangebied worden gebruikt voor zowel personen- als voor vrachtvervoer.
Met de stations Best, Eindhoven Beukenlaan en Eindhoven , zijn er op- en overstapmogelijkheden
voor het personenvervoer. Verder is industrieterrein Acht aangesloten op het spoornetwerk en
maken dagelijks vele vrachttreinen gebruik van het laad- en losperron.
8.3.5
Eindhoven Airport
Het van oorsprong militaire vliegveld Eindhoven Airport (vliegbasis Welschap) is een vliegveld
met internationale verbind ingen . Naast vakantievluchten , onderhoudt het vliegveld ook dagelijks
verbindingen met de Europese regio's als Rome , Londen , Parijs, Milaan en Barcelona. Een groot
gedeelte van de luchthaven is nog steeds in gebruik voor militaire doeleinden.
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8.4

RECREATIEVE WEGEN
Recreatieve

'

Knooppuntennetwerk
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Café en
speeltuinen
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1000m

De laatste laag is het netwerk dat gebruikt wordt
door recreanten als wandelaars , fietsers en ruiters .
(fig. 8.1O) De gebruikers van de recreatieve laag
stippelen zelf een route uit of maken gebruik van de
aangegeven routes in het plangebied.
De recreatieve wegen volgen grotendeels de
historische wegen en ontginningswegen. Ook de
paden naast de kanalen behoren tot het recreatieve
netwerk.(fig . 8.11 ) Op punten waar de netwerken
elkaar kruisen zijn cafeetjes en speeltuinen
aanwezig.
Figuur 8. 11 : Recreërend langs het kanaal
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9

LANDSCHAPSSTRUCTUREN
9.1

RELIËF

Het reliëf in het plangebied wordt
bepaald door dekzandruggen en
beekdalen.
Deze
hebben
de
ruimtelijke ontwikkelingen in het
plangebied bepaald. Op de hoger
gelegen delen bevinden zich de
heide- en bosgebieden en de
grootschalige agrarische gronden .
In de beekdalen waren en zijn de
oorspronkelijke agrarische dorpen
te vinden . (fig. 9.1)

9.2

EHS

In het zuiden en ten oosten van het
plangebied
bevindt
zich
het
stroomgebied van de Dommel. (fig.
9.2) de Dommel en het daarbij
behorende dal behoren tot de
Ecologische hoofdstructuur (EHS).
Binnen een EHS gelden strikte
regels, die het bouwen in die
aangewezen gebieden onmogelijk
maakt. Ook het Beatrixkanaal en
het
Wilhelminakanaal
maken
onderdeel uit van de EHS. (fig. 9.3)

Figuur 9. 1: Doorsneden over het plangebied + taluds

In het westelijk deel van het
plangebied stroomt de Beerze. De
Beerze maakt geen onderdeel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur,
maar
verbindt
bestaande
natuurgebieden met elkaar. (Natte
Ecologische Verbindingszone).
Dit beekdal heeft verder een hoge
landschappelijke en
cultuurhistorische waarde .
Ook wordt de Ekkersrijt in het
streekplan aangegeven als een
verbindingszone .
De meeste andere beekjes (zoals
De Run en de Gender) worden
voornamelijk
gevoed
door
regenwater uit de landbouwkundige
waterlopen. Ze hebben verder geen
ecologische
betekenis.
Verder
vallen bijna alle bossen en
heidegebieden onder de
ecologische hoofdstructuur.

Figuur 9.2: Ecologische structuren

Figuur 9.3: Kanaal als ecologische drager
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10

EIGENDOMSVERHOUDINGEN
Eigendommen
■ Defensie
Overheden

■ Privaat

Figuur 10.1: Veel private gronden

De meeste percelen en gronden in het plangebied zijn in handen van private partijen.(fig. 10.1)
Wat op de kaart met de kleur rood is aangegeven beslaat een groot oppervlak, maar is in
eigendom van vele verschillende eigenaren . Gronden die in eigendom zijn van natuurlijke
personen en ondernemingen als bijv. Philips. Naast de eigendomsverhoudingen van private
partijen, hebben ook gemeenten en andere publieke partijen eigen grondbezit in het plangebied,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de waterschappen . Veel van deze terreinen , op
Staatbosbeheer na, zijn niet openbaar.
Eén publiek orgaan valt direct op. Defensie bezit in het plangebied ongeveer 2050 hectare grond.
Met het verder concentrisch groeien van de stad zijn de militaire functies steeds verder van het
centrum van Eindhoven komen te liggen. Uiteindelijk nam Defensie de huidige locaties in gebruik
en wist daarmee de huidige heide- en bosgebieden van ontginningen te besparen. Deze
terreinen zijn voor de recreant wel, zei het beperkt, toegankelijk .
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11

RUIMTELIJKE STRUCTUREN

Het plangebied is een gebied met afgewisseld open en dichte structureren. In dit hoofdstuk
komen deze ruimtelijke structuren (fig .11 .1) aan bod.

11.1

OPEN STRUCTUREN

...
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Open structuren
■ Oppervlakte
water
Heide
Akkers en
weilanden

CDJ

Figuur 11 .2: Oirschotse Heide

1000m

Figuur 11 .3: Weidelandschap

11.1.1
Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater ligt vaak verscholen in het plangebied . Aan de randen van vennen en
plassen bevinden zich dichte groenstructuren , waardoor het open karakter vanaf de weg niet
wordt ervaren.
11.1.2
Heide
De heide in het gebied zijn bijna allemaal in het bezit van Defensie (fig . 11.2). Ze worden gebruikt
om diverse militaire oefeningen te houden . Deze activiteiten dragen nog steeds bij dat de heide
als een open structuur in het plangebied wordt ervaren .
11.1.3
Akkers en weilanden
In het plangebied bevinden zich voornamelijk melkveehouderijen. Karakteristiek voor deze vorm
van veeteelt, zijn de ligboxenstallen en het daarbij behorende weidelandschappen. (fig .11 .3) De
weilanden zijn bedoeld om daarop het vee te laten grazen .
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11.2

DICHTE STRUCTUREN
Dichte structuren
■ Bossen
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Figuur 11 .4: Dichte ruimtelijke structuren

11.2.1
Bossen
In het plangebied zijn veel bosgebieden aanwezig (fig . 11 .5). De bossen vormen in het landschap
dichte en groene massa's (fig. 11 .5) Deze geven het gebied een groen karakter .

Figuur 11.5: Dicht begroeide bossen van de Wielewaal

42

12

RECREATIEF GEBRUIK

Overal binnen Eindhoven West is recreatie aanwezig, echter de dichtheid van de spreiding is niet
overal gelijk. Hierdoor is een verschil ontstaan in grote en minder grote dichtheden. Het lijkt dan
ook bijna onmogelijk om hierin een verdeling in aan te geven. Toch is de situering van een
recreatieve activiteit niet zomaar op die plaats terechtgekomen en is afhankelijk van een aantal
factoren :

12.1

MATE VAN VERSTEDELIJKING

De mate van verstedelijking is een factor voor het onderverdelen van recreatie . Bij een hoge
mate van verstedelijking zal voor de recreatieve voorziening of activiteit, een grotere afzetmarkt
bestaan. Zo zal een zwembad midden in het weinig verstedelijkte gebied moeilijk bestaansrecht
kunnen hebben.

12.2

RELATIE MET HET NETWERK

Het type netwerk is voor een recreatieve activiteit of voorziening een belangrijke factor. Zo zal
een McDonald 's vestiging niet zonder een snelweglocatie kunnen . Een groot gedeelte van het
bestaansrecht van een McDonald's hangt samen met de (toevallige) snelwegpassant.

12.3

RELATIE MET HET LANDSCHAP

De relatie met het landschap is voor bijvoorbeeld een camping belangrijk. Campings maken
gebruik van het omliggende landschap en zonder dit omringende landschap zal het voortbestaan
van deze camping erg moeilijk zijn. In het plangebied zijn ook recreatieve voorzieningen
aanwezig die als 'footlose ' bestempeld kunnen worden. Ze hebben geen directe binding hebben
met het omliggende landschap en kunnen overal in het landschap plaatsvinden .
In de volgende subparagrafen worden de aanwezige recreatieve voorzieningen in Eindhoven
West opgesomd en onder verdeeld aan de hand van de hierboven genoemde criteria.
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12.3.1

Recreatie 1

Criteria:
• binnen verstedelijkt gebied
• geen relatie met een netwerk
• geen relatie met het landschap

Aanwezige recreatieve voorzieningen :
• sportvelden en complexen
• zwembaden
• evenement (kermis)
• kartbanen

Figuur 12. 1: Recreatie 1
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12.3.2

Recreatie 2

Criteria:
• weinig verstedelijkt gebied
• wel een relatie met de omgeving

Aanwezige recreatieve voorzieningen:
• Campings
• Maneges
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Figuur 12.3: Recreatie 2

Figuur 12.4: Manege
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12.3.3

Recreatie 3

• nabijheid verstedelijkt gebied
• relatie 'n netwerk
• geen relatie met landschap

Aanwezige recreatieve voorzieningen :
• golfen
• recreatieplassen
• dierenparken

Figuur 12.5: Recreatie 3

Figuur 12.6: Recreatieplas

46

12.3.4

Recreatie 4

Criteria:
• nabijheid verstedelijkt gebied
• netwerk (toevallige passant)

Aanwezige recreatieve voorzieningen :
• speeltuinen
• eetgelegenheden

Figuur 12. 7: Recreatie 4

Figuur 12.8: Café op een kruispunt
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12.3.5

Recreatie 5
Aanwezige recreatieve voorzieningen:
• winkelcentra (langer verblijf)
• terrasjes

Criteria:
• (centraal) binnen verstedelijkt gebied
• mindere relatie met 'n netwerk
• geen relatie met landschap
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Figuur 12.9: Recreatie 5

Figuur 12. 10: Winkelcentrum van Eindhoven
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12.3.6

Recreatie 6

Criteria:
• nabijheid verstedelijkt gebied
• (meestal) snelweg locaties

Aanwezige recreatieve voorzieningen:
• meubelplein
• kartbaan
• indoor skibaan

Figuur 12. 11 : Recreatie 6

Figuur 12. 12: Indoor skibaan

Naast de hiereerder genoemde recreatieve activiteiten , is in Eindhoven West ook spontane
recreatie aanwezig.
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12.4

SPONTANE RECREATIE

In het plangebied is ook een vorm van spontane recreatie aanwezig . Recreatie dat niet op een
kaart te vinden is, maar is wel degelijk in het veld aanwezig. (fig . 12.13) Recreatie waarbij de
recreanten zelf bepalen welke activiteit ze willen ondernemen. Er wordt gefietst, gevist, gecrost
met een motor, etc. Allemaal activiteiten die behoren bij het type landschap en waarbij
ondernemers op inspringen. Bijvoorbeeld door eetgelegenheden op plaatsen waar recreanten
samenkomen.
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13

DE REGIO

Figuur 13. 1: Regio

Bij het uitzoomen van het plangebied is het duidelijk dat niet alleen aan de westkant van
Eindhoven recreatie aanwezig is. Ook aan de oostkant zijn diverse vormen van recreatieve
voorzieningen en activiteiten aanwezig. (fig.13.1)
Dit gezogenaamde "Middengebied" tussen Eindhoven en Helmond , bestaat uit een mix van
verstedelijking en "groene" structuren en is zo een aantrekkelijk landschap om in te recreëren . In
deze landschappen zijn bijvoorbeeld maneges, campings en speeltuinen opgenomen .
Zo fungeert het Middengebied al ;s een recreatief landschap waar recreanten graag activiteiten
ondernemen als fietsen , wandelen , vissen , kamperen , etc.
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14

MIDDENGEBIED

Het Middengebied is een gebied dat zich vanuit de casco-benadering uitstekend laat analyseren.
Hierin vormen de hoogdynamische lijnen de "5 lijnen" en de groen structuren de laagdynamische
lijnen van het Middengebied.

14.1

OPBOUW MIDDENGEBIED

14.1.1

5 infrastructuren
Tussen de steden van Eindhoven
en Helmond zijn een vijftal
infrastructurele lijnen aanwezig.
(fig. 14.1) De lijnen lopen allemaal
in
een
duidelijke
oost-west
richting. Van noord naar zuid zijn
dit
als
volgt:
het
Wilhelminakanaal , de snelweg
A270 ,
een
spoorweg ,
het
Eindhovens kanaal en de snelweg
A67 .

Dommel

Eindhovenskanaal

A67

Figuur 14. 1:Middengebied tussen Eindhoven & Helmond

14.1.2 Recreatief netwerk
In de richting haaks op de grote infrastructuren bevindt zich een laag met de rivieren "De
Dommel" en de "Goorloop". Deze rivieren vormen samen met de bossen en heide, de
ecologische dragers van het Middengebied en versterken de noord-zuid richting . (fig. 14.2)
Parallel aan deze rivieren is een mix van oorspronkelijke agrarische bebouwingpatronen
aanwezig. Verder bestaat deze laag uit historische wegen en ontginningswegen. Deze
infrastructuren vormen het de recreatieve laag van het Middengebied .
Dommel

Goorloop

0

+

Figuur 14.2: Ecologische laag + historische wegen en ontginningswegen = recreatieve laag

14.2

OOST WEST EN NOORD ZUID

Het Middengebied bestaat uit een aantal van oost naar west lopende lijnen en vormt zo een
duidelijke structuur. In fig. 14.3 is het middengebied schematisch als een grid weergegeven. De
duidelijke richtingen van het Middengebied , laten het Middengebied als een grid aflezen.

->
Figuur 14.3: Het Middengebied geschematiseerd tot een grid.
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14.3

UITWISSELING

Door het Middengebied als een grid voor te stellen wordt het duidelijk waarom het zo recreatief
interessant is. In dit grid zijn naast de infrastructuren ook structuren als bossen , beken en heide
in opgenomen. Deze mix van elementen maakt dat het Middengebied een aantrekkelijk
landschap vormt als uitloopgebied voor Eindhoven en Helmond . Daarnaast is de uitwisseling
tussen de verschillende delen in het Middengebied en de steden maximaal.

14.3.1
Doorlopend netwerk
De recreant die gebruik maakt van de recreatieve laag , kan eenvoudig van de ene kant naar de
andere kant komen. De recreatieve laag wordt nergens door de grote infrastructuren
onderbroken : Op de juiste gekozen plaatsen loopt de recreatieve laag door en zijn bruggen en
tunnels aangelegd . De recreant die zich in het Middengebied voortbeweegt ervaart de recreatieve
laag van het Middengebied als één geheel. (fig . 14.4)

->
Figuur 14.4: Oost-west richting van de grote infrastructuren

14.4

Recreatieve laag niet onderbroken

UITLOOPGEBIED

Naast een goede uitwisseling aan weerszijde van snelwegen , spoorwegen en kanalen , is het
Middengebied ook vanuit Eindhoven goed te bereiken . Door de aanwezigheid van voldoende
bruggen over de Dommel is de uitwisseling tussen beide maximaal. (fig . 14.5)

Figuur 14.5: Uitwisseling stad en het Middengebied

14.5

SAMENVATTING

De recreatieve laag van het Middengebied vormt een stelsel van historische wegen en
ontginningswegen . Het grid toont aan dat iedere plaats in het Middengebied goed bereikbaar is
en dat de uitwisseling tussen stad en land groot is.
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15

PROBLEMEN /POTENTIE EINDHOVEN WEST

15.1

PROBLEMEN

In het vorige hoofdstuk is het Middengebied geanalyseerd en is aangetoond hoe het grid als
concept kan bijdragen aan de uitwisseling van stad en land.
In dit hoofdstuk zullen de problemen aanbod komen die aantonen waarom het plangebied die
recreatieve ontwikkelingen tot op heden niet heeft gekend om tot een interessant recreatief
landschap.

15.1.1
Private netwerken
De gronden en infrastructuren zijn in handen van vele privé eigenaren . Door de opsomming van
private domeinen en infrastructuren, wordt het gehele plangebied als niet toegankelijk ervaren.
(fig.15 .1)
15.1.2
Agrarisch landschap
Het gebied vervult hoofdzakelijk een agrarische functie. Het agrarische landschap bestaat uit een
grootschalig landschap met agrarische bebouwing. Juist deze agrarische sector is sterk aan het
krimpen waardoor het landschap en de bebouwing de oorspronkelijk functies zal verliezen .
15.1.3
Doorgeknipt
Met de ontginningswegen werd een nieuwe laag van netwerken aan het bestaande landschap
toegevoegd . Hiermee was iedere plaats in het plangebied bereikbaar.
Later kwam daar een nieuwe laag bovenop. Deze laag van snelwegen , randwegen en kanalen
snijdt dwars door alle bestaande structuren heen en waarbij veel van de bestaande structuren
zijn doorgeknipt.
De bestaande infrastructuren creëren niet de contacten tussen de huidige stadsbewoners en de
gebieden rondom de stad. Als de ontwikkelingen vanuit de snelwegen doorgaan , zullen de
huidige bewoners zich steeds verder vervreemden van het 'groen' rondom de stad. Op deze
manier vindt maar moeizame een uitwisseling plaats tussen de stad en het daar achterliggende
gebied . (fig .15.2)

• *

Figuur 15. 1: "Eigen weg " in Eindhoven West

Figuur 15.2: Minimale uitwisseling stad en land
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15.2

POTENTIES
Aan de randen van het plangebied
vinden
allerlei
recreatieve
activiteiten plaats. Daar waar de
verstedelijking het grootst is (fig.
15.3) , zijn activiteiten als indoorkarten ,
golf
en
winkelcentra
aanwezig .
Deze
concentratie
bevindt zich voornamelijk in het
noorden en oosten van het
plangebied
(Oirschot,
Best,
Eindhoven en Veldhoven)
In het westen en zuiden van het
plangebied bevindt zich een uitloper
van de Kempen ; een gebied dat bij
recreanten erg in trek is. Hier zijn
voornamelijk maneges en campings
aanwezig.
In het midden van plangebied is
een gebied recreatie aanwezig in
de vorm van spontane recreatie .
Deze vorm van recreatie geeft aan
dat het plangebied wel degelijk
potenties in recreatie heeft.

Figuur 15.3: Recreatie en mate van verstedelijking

15.3

NIEUWE WOONGEBIEDEN

In de regio staan ook nieuwe woongebieden gepland (fig. 15.4):
Strijp S is van oorsprong een industrieterrein. Door het wegtrekken van de productie, zal het
gebied de komende jaren gefaseerd vrijkomen . In het eerste gedeelte zullen ongeveer 2.500
woningen gerealiseerd worden.
In Oirschot staat woonwijk Moorland Oost gepland en komt te liggen binnen de zuidelijke
randweg en het Wilhelminakanaal. Tussen de bestaande radialen staan ongeveer 230 woningen
gepland.
Naast de drukte van de stad zullen deze toekomstige bewoners ook graag de rust en
ontspanning van het landschap opzoeken .

"

\

Maarland _ ____,,..

EB
Figuur 15.4: Toekomstige nieuwe woongebieden
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16

KOPPELINGEN EINDHOVEN WEST

Door het grid op het plangebied te projecteren (fig. 16.1 ), worden verschillende recreatieve
gebieden in de het plangebied met elkaar gekoppeld. Zo ontstaat een netwerk van lokale wegen
en ontginningswegen dat sterk en minder sterk verstedelijkte gebieden en recreatieve
landschappen met elkaar verbindt.

Figuur 16. 1: Het grid van het Middengebied op het plangebied geprojecteerd.

De Oirschotse Dijk verbindt de verstedelijkte
gebieden van Eindhoven en Oirschot.
(fig.16.2)

Figuur 16.2

Een nieuw bospad over de bestaande
ontginningswegen van de Oirschotse Heide,
verbindt het verstedelijkte Best met de
Kempen. (fig.16.3)

Figuur 16.3
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De radiaal Wintelrese Dijk verbindt het
verstedelijkte gebied Oirschot met Veldhoven en
Zuidwest Eindhoven. (fig.16.4)

Figuur 16.4

Een verbinding over de ontginningswegen
verbindt de recreatieve gebieden als de Sonse
Heide en Aqua Best in het noordoosten , met de
Kempen in het zuidwesten . (fig .16.5)

Figuur 16.5

Deze verbinding over de bestaande radialen en
ontginningswegen , verbindt Veldhoven met
Oostelbeers . (fig .16.6)

Figuur 16.6
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17

DE REPARATIES

Om het plangebied recreatief toegankelijk te maken , zullen een vijftal reparaties plaatsvinden
(fig.17.1 ):

17.1

DIJKEN

17.1.1
Oirschotse Dijk (A)
Met
de
aanleg
van
het
Wilhelminakanaal is de Oirschotse
Dijk in tweeën gedeeld. Met een
brug over het Wilhelminakanaal ,
zal de Oirschotse Dijk weer een
aaneengesloten radiaal vormen .
(fig. 17.2)
17.1.2

Figuur 17.2: De Oirschotse Dijk (A), Wintelrese Dijk(B) en
Bloemendaal(C)
Reparaties door bruggen over A58 en het
Wilhelminakanaal aan te leggen
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Wintelrese dijk (B) /
Bloemendaal (C)
De radialen Wintelresedijk en de
Bloemendaal zijn door de komst
van de A67 doorgeknipt. (fig.
17 .2) Door twee bruggen over de
snelweg aan te leggen, zullen
beide radialen aan weerszijden
van de snelweg met elkaar
verbonden worden .

17.2

OIRSCHOTSEHEIDE (D)

De dorpen Best en Oostelbeers zijn in de huidige situatie niet door een recreatief netwerk
verbonden. De aanleg van de snelweg, het kanaal en de domeinen van Defensie , hebben eraan
bijgedragen dat hier nooit een koppeling tussen beide gebieden heeft bestaan. De
ontginningswegen worden zo weer met elkaar verbonden . (fig. 17.3)

Figuur 17.3: Een nieuw bos- en heide pad
Reparaties door bruggen over A58 en het Wilhelminakanaal (0) aan te leggen

17.3

KNOOPPUNT (E)

De
recreanten
vanuit Wintelre
richting
recreatieplas Aqua Best moeten nu vele
omwegen maken. Door het repareren van de
ontginningswegen
onderdoor
knooppunt
Ekkersrijt, worden deze gebieden weer met
elkaar verbonden (fig . 17.4) en komen
recreanten sneller en makkelijker op plaats van
bestemming.

Fig r 1Z "4: Knooppunt Ekkersrijt
Reparaties door tunnels (E) onder de A2 aan te leggen

17.4

WIELEWAAL (F) & (G)

Het openbare terrein van GGZ 'De Grote Beek'
ligt in de huidige situatie door een spoordijk
gescheiden van het Philips- De Jongh
Wandelpark . Met het repareren van de
ontginningswegen (fig . 17.5) onder het
spoortracé door, zullen twee tunnels voor een
koppeling van beide parken zorgen . Hierdoor is
de huidige barrière opgeheven.

,guur 17. 5: e ,e ewaa
Reparaties door tunnels onder het spoor (F) en een brug
over het Beatrixkanaal (G) aan te leggen

De tweede reparatie in de Wielewaal is een
brug over het Beatrixkanaal. Het bestaande
fietspad langs het Philips - Van Lennippark zal
worden verlengd tot aan Meerhoven. Zo zal een
recreatieve koppeling plaatsvinden tussen de
wijken Woensel en Meerhoven .
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18

RECRATIEF NETWERK

Door over de bestaande infrastructuren van oorspronkelijke wegen en ontginningswegen een
grid, zoals die van het Middengebied, te leggen, ontstaat een nieuw recreatief stelsel van paden
en wegen wat een recreatief netwerk vormt. (fig . 18.1).
Recreanten die gebruik maken van dit netwerk kunnen recreatieve gebieden en activiteiten in het
plangebied bezoeken.
Het netwerk kan het gebied weer nieuwe impulsen geven. Door het recreatieve netwerk worden
plaatsen uit de anonimiteit gehaald. Zo ontstaat een interessant gebied voor recreanten van
binnen en buiten de regio.

Figuur 18. 1: Nieuw recreatief netwerk
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19

KOPPELINGEN REGIONAAL

De koppelingen in het plangebied verbinden niet alleen de recreatieve activiteiten binnen het
plangebied, maar ook activiteiten daarbuiten . Recreanten hebben de keuze en kunnen zo de
dierentuin in het Middengebied en of het Papagaaiendorp in Wintelre bezoeken.
Zo komt het plangebied midden in gebieden als Het Groene Woud , Landgoed De Utrecht en de
Strabrechtse Heide te liggen. (fig . 19.1)

Figuur 19. 1: Koppeling plangebied met Groene Woudin het noorden, , Middengebiedin het oosten,
Strabrechtse Heide in het zuidoosten en Landgoed De Utrecht in het westen .
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20

NIEUWE PLAATSEN

Daar waar landbouw aan het wegtrekken is of gemeenten publieke gronden afstaan , komen
percelen vrij . Door het recreatieve netwerk zijn deze percelen beter bereikbaar geworden en
worden hierdoor ook beter ontsloten. (fig. 20.1)
Deze nieuwe plaatsen kunnen door het voorgestelde recreatieve netwerk tot ontwikkeling
gebracht worden . De invulling van deze plaatsen zal door het recreatieve netwerk recreatieve
functies generen.

Figuur 20. 1: Nieuwe plaatsen
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21

VOORBEELDPROJECTEN

In het plangebied zijn diverse plaatsen aan te wijzen die recreatief ingericht kunnen worden.
Zowel initiatieven van overheden als van particulieren kunnen op deze vrijkomende plaatsen een
functionele en recreatieve invulling geven. In dit hoofdstuk zullen een aantal voorbeelden
opgesomd worden om een idee te geven voor mogelijke inrichting van de vrijkomende plaatsen.

21.1

PICKNICKPLAATSEN
Op knooppunten waar diverse routes
samenkomen, kunnen onbruikbare plaatsen
aan het recreatieve netwerk toegevoegd
worden. Plaatsen die in eigendom zijn van
gemeentelijke of private eigenaren. Deze
plaatsen zullen kleinschalig worden ingericht.
Met bijvoorbeeld een picknicktafel, waar de
recreant even tot rust kan komen . Zo
ontstaat
een
uitrustruimte
met
een
functionele maar rustgevende inrichting .
(fig.21 .1)

Figuur 21. 1: Sfeerbeeld: picknickplaats met klimobject

21.2

OIRSCHOTSE HEIDE

Door de koppeling van de heide met de het
recreatieve netwerk, kunnen hier nieuwe
recreatieve activiteiten ontstaan. Met een
parkeerplaats kan dit het startpunt worden
van vele recreatieve activiteiten . Naast de
parkeerplaats zal een gebouw komen . In dit
gebouw kan de benodigde informatie over de
heide gegeven worden . Met informatieborden
kan de recreant verder ingelicht worden over
de desbetreffende plek. Verder zal er een
horecagelegenheid en terras komen . Zo kan
deze plaats een ontmoeti ngsplek worden ,
midden in de heide .
Figuur 21.2: Sfeerbeeld: Informatie en terras op de
Het gebouw biedt ook ruimte voor eventuele
Oirschotse Heide
toekomstige ontwikkelingen . Het kan ook
onderdak bieden aan schapen die de heide open houden , bij het mogelijk opheffen van de
huidige militaire functie van het gebied . (fig. 21 .2)
Deze aanpassingen dragen bij dat de heide nog verder kan uitgroeien tot een aantrekkelijk open
landschap waarin de recreant met plezier kan recreëren .

21.3

WIELEWAAL
Met een koppeling van de private domeinen
van de familie Philips aan het recreatieve
netwerk, ontstaat een nieuw park. Een park
waar tussen de bestaande villa's, recreanten
kunnen genieten van een unieke omgeving.
Door het (waarschijnlijk) openbaar gestelde
park op te nemen in het recreatieve netwerk
zal het een onderdeel van Eindhoven en de
regio worden.
(fig . 21 .3)

Figuur 21.3: Sfeerbeeld: "Philips Beeldentuin ".
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21.4

DEELGEBIEDEN [221

Naast de hiervoor besproken projecten zijn ook plaatsen in het plangebied aan te wijzen die om
een gedetailleerd ontwerp vragen . Deze zogenaamde deelgebieden zullen elk in een ontwerp
verder uitgewerkt worden. (fig . 21.4)

21.4.1 Motivatie
Door de afschaffing van de dienstplicht wil Defensie af van haar introverte karakter. Met open
dagen of vrije toegang in militaire domeinen wil Defensie zich meer tonen aan de buitenwereld.
Binnen dit kader wil Defensie en in samenspraak met de gemeente Oirschot, enkele fietspaden
over de Oiroschotse Heide aanleggen .
Om aansluiting te vinden op deze ontwikkelingen is gekozen om aan de randen van de
Oirschotse Heide de volgende drie deelgebieden verder uit te werken :
Ten zuiden van Oirschot.
• Centraal in het plangebied en ten noorden van Wintelre;
• Tussen de snelweg en het Beatrixkanaal.
In elk gebied aan de rand van de Oirschots Heide spelen zich lokale problemen af. Door het
desbetreffende deelgebied aan het netwerk te koppelen zal onderzocht worden wat de
mogelijkheden van het deelgebied zijn . In een ontwerp worden de mogelijkheden verder
uitgewerkt.
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21.4.2
Oirschots Buiten
In dit eerste deelgebied zal worden onderzocht, wat de het recreatieve netwerk kan betekenen
uitbreidingen van Oirschot ten zuiden van het Wilhelminakanaal. (fig. 21.5)

21.4.3
Agrarisch Wintelre
Ondanks de centrale ligging in het plangebied , blijkt uit de analyse dat dit deelgebied zich
recreatief niet op de kaart heeft gezet. In Agrarisch Wintelre wordt onderzocht hoe met een
uitbreiding van het recreatieve netwerk, recreatieve ontwikkelingen voor dit deelgebied kunnen
betekenen. (fig.21.6)

21.4.4
BeA2park
In dit laatste deelgebied wordt onderzocht wat de gevolgen zijn als grote delen landbouwgrond
vrijkomen en het deelgebied gekoppeld zal worden aan nieuwe recreatief netwerk. (fig. 21.7)
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22

OIRSCHOTS BUITEN

In de huidige situatie bevinden zich in Oirschots Buiten voornamelijk agrarische bedrijven. Dit
eerste deelgebied wordt begrensd door de aanwezige ruimtelijke structuren in het landschap.

22.1

SITUERING

Het deelgebied wordt met de klok mee in het noorden begrensd door het Wilhelminakanaal. In
het oosten en zuiden door de Oirschotse Heide en in het westen wordt het tot aan de afrit met de
snelweg begrensd door de Kempenweg . Deze westgrens loopt door tot aan de kruising met het
kanaal. (fig.22.1)

22.2

PROBLEEM

Binnen de gemeente Oirschot heeft het deelgebied altijd andere ontwikkeling gekend dan de
delen van Oirschot ten noorden van het Wilhelminakanaal. De aanleg van het kanaal en later de
snelweg, zorgden ervoor dat Oirschot hoofdzakelijk in het noorden concentrisch groeide . (fig .
22 .2)

1920
Figuur 22.2: Groei van Oirschot

-

1950

2000

Met het verdwijnen van veel agrarische functies, zullen in de toekomst stallen en schuren leeg
komen te staan . De open gebieden in het deelgebied zijn de gronden die hun agrarische functie
zullen verliezen en een nieuwe functie moeten krijgen . Het deelgebied wacht daarmee op een
nieuwe kolonisatie en dus op een nieuwe functie . (fig . 22 .3)
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Figuur 22.3: Infrastructuren en Landschap

22.3

KWALITEIT

Het aanwezige dichte boslandschap
vormt samen met de open ruimten
een gefragmenteerd landschap. Een
landschap van kamers en nissen in
allerlei soorten en maten wisselen
elkaar af. (fig. 22.4)

22.4

INGREEP

De huidige bewoners van Oirschot
willen
graag
in
de
directe
woonomgeving recreëren. Met de
voorgestelde reparaties van bruggen
over het Wilhelmi nakanaal en de
snelweg, zal de bereikbaarheid vanuit
Oirschot naar de Oirschotse Heide
verbeterd worden. Aan dit netwerk zal
ook Oirschots Buiten komen te liggen .
De bereikbaarheid van Oirschots
Buiten kan nog verder verfijnd worden
door de bestaande ontginningswegen
in het recreatieve netwerk op te
nemen, waardoor iedere plaats in
Oirschots Buiten te voet of te fiets te
bereiken is. (fig . 22.5)

Figuur 22.5: Uitbreiding bestaand recreatief netwerk
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22.5

ONTWERPPRINCIPES
22.5.1
Recreatief netwerk
Binnen het bestaande grid van
historische
wegen
en
ontginningswegen zal een nieuw
recreatief
netwerk
toegevoegd
worden.
Over
de
bestaande
ontginningswegen zal het recreatieve
netwerk verder uitgebreid worden.
Hierdoor zal de fijnmazigheid en
daarmee de toegankelijkheid van het
deelgebied verder vergroot worden.
(fig. 22.6)

->
Figuur 22.6: nieuwe woonmilieus aan het bestaande grid
toevoegen

22.5.2
Woongebieden
Met het wegvallen van de agrarische
functies in het deelgebied, komen de
open ruimten in het gebied vrij te
liggen . Aan het recreatieve netwerk
kunnen
zo
interessante
woonconcepten toegevoegd worden .
Hierdoor kan Oirschot ten zuiden van
het Wilhelminakanaal groeien.

Figuur 22. 7: De ruimtelijke diversiteit van het boslandschap
doorvoeren tot op kavelniveau.

22.6

22.5.3 Woongroen
De uitwerking van het deelgebied zal
niet van groot naar klein zijn maar
omgekeerd. Hier past het perceel het
beste bij het landschap en moet
gezien worden als de bouwsteen voor
het deelgebied. Zo zal de nadruk
komen te liggen op de ruimtelijke
beleving van het wonen in een
boslandschap. Door het toevoegen
van nieuw groen als bomen en
struiken,
wordt
de
ruimtelijke
diversiteit van het deelgebied verder
benadrukt. (fig . 22.7) .

PROGRAMMA VAN EISEN

22.6.1
Defensie 1221
Op dit moment werken ongeveer 2000 militairen in de Ruyter van Stevinckkazerne . De meeste
militairen werken en wonen op het militaire terrein.
Een toekomstige ontwikkeling is dat Defensie in Nederland en in het buitenland militaire terreinen
gaat sluiten. Door het opheffen van deze militaire basissen, komen in de toekomst ongeveer
1000 militairen naar de Oirschotse kazerne. Volgens het ministerie zullen een aantal van deze
militairen zich in de regio gaan vestigen. De wooncapaciteit zal met ongeveer 150 woningen
vergroot moeten worden .
22.6.2
Gemeente 1231
Naast de behoefte van ongeveer 150 woningen bij Defensie, heeft de gemeente Oirschot
plannen ongeveer 200 woningen te bouwen. Het is belangrijk dat binnen deze vraag een zo
gevarieerd mogelijk woningaanbod gerealiseerd gaat worden. Een aanbod dat niet alleen in het
dure marktsegment voorziet, maar er zal ook aanbod moeten komen voor het lage- en
middensegment. Zo kunnen bijvoorbeeld starters en toekomstige militairen in het deelgebied
gaan wonen.
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22.7

LANDGOED HEMELRIJKEN

22.7.1
Recreatief netwerk
Het deelgebied Landgoed Hemelrijken zal door de plaatselijke uitbreiding van het recreatieve
netwerk gekoppeld worden met andere recreatieve gebieden en activiteiten in het plangebied.
Aan dit nieuwe recreatieve netwerk komen de groene suburbane woongebieden te liggen. (Fig .
22.8) In Landgoed Hemelrijken zullen twee woongebieden komen en waarbij de Oirschotse Dijk
in het deelgebied de grens vormt.
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22.7.2
Oirschots Buiten
In het gebied ten zuiden van de Oirschotse Dijk zullen suburbane woonmilieus verrijzen .
Dit worden woongebieden met veel groen , zodat het groene karakter van de omliggende bossen
in de woonmilieus voortgezet kan worden .
22.7.3
Oirschotse Kampen
In het gebied ten noorden van de Oirschotse Dijk zullen de bestaande boerderijen
getransformeerd worden tot nieuwe wooncomplexen. Rondom de wooncom plexen zal groen
aangeplant worden , zodat dit nieuwe groene woonelementen worden midden in een open weide
landschap.
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Figuur 22.9: Ontwerp
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22.8

OIRSCHOTS BUITEN

Recreanten zullen via de gerepareerde paden en wegen en de groenstructuren naar de nieuwe
landgoederen begeleid worden. Vervolgens zal de In dit nieuwe landschap zal de recreant via het
recreatieve netwerk zich van het ene naar een ander landgoed voortbewegen , om zo uiteindelijk
in de Oirschotse Heide aan te komen. (fig. 22.1 Oen 22.11)

I■ ■-■ ■ ■-■ ■ ■
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Figuur 22. 10: Uitwerkingen Oirschots Buiten
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Figuur 22. 11 : Mogelijke varianten van percelen met groen
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Landgoed Hemelrijken zal een nieuw woongebied worden middenin een boslandschap. De
bewoners zullen hun percelen met bomen en struiken beplanten . De hoeveelheid aangeplant
groen zal afhankelijk zijn van het percentage groen in de naaste omgeving. Dit varieert van
tussen de 50% en 90%, zodat de diversiteit van open ruimten en groene massa's ook op
perceelniveau wordt voortgezet.
Om de bewoners tegemoet te komen in de kosten voor de aanplant van de percelen, wordt het
volgende financiële voorstel gedaan.
22.8.1
Financieel
De agrariër heeft de bestaande gronden in zijn bezit en maakt de landgoederen bouwrijp.
Vervolgens worden de gronden in erfpacht aan toekomstige bewoners uit gegeven. De prijzen
kunnen hierdoor laag blijven en vormen de grondkosten een aanzienlijk lagere kostenpost voor
de bewoners. Gemiddeld zullen de grondprijzen daardoor 30% lager liggen. Met dat geld kunnen
de nieuwe bewoners het terrein inrichten om het uiteindelijke groene karakter te verkrijgen.

Figuur 22. 13: Sfeerbeeld Oirschots Buiten
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22.9

OIRSCHOTSE KAMPEN

Recreanten zullen via het netwerk aan beide zijde toegang tot de Oirschotse Kampen krijgen . De
recreant betreedt een nieuw woonmilieu van grondgebonden woningen zonder voortuintjes. De
ruimte tussen de bebouwing wordt ingericht met straatmeubilair zoals bankjes, zodat de recreant
hier even op adem kan komen . Dit is ook de ruimte waar de bewoners en recreanten elkaar
kunnen treffen. Vervolgens zal de recreant zijn weg vervolgen en via de andere zijde Oirchotse
Kampen verlaten . (fig. 22.12)

. ..
f

f

Figuur 22. 12: Oirschotse Kampen

De gronden rondom de Oirschotse Kampen zullen moeten onderhouden worden , om zo het open
weide landschap te kunnen waarborgen. Om dit financieel mogelijk te maken wordt het voorstel
gedaan.
22.9.1
Financieel
Door de verkoop van bijvoorbeeld vee en quota, bouwt de agrariër met dat geld de nieuwe
wooncomplexen . Vervolgens verkoopt hij ze met marktconforme prijzen.
De bewoners betalen aan de agrariër via een collectief stelsel om het landschap rondom de
wooncomplexen te onderhouden. Met dit geld kan de agrariërs het landschap onderhouden . Dit
betekent voor de agrariër extra (neven)inkomsten en kan als parkbeheerder op het erf blijven
wonen .
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22.10

SAMENVATTING

De huidige agrariërs kunnen het agrarische landschap omzetten in een aantrekkelijk en groen
woonlandschap. Door het landschap een openbaar karakter te geven, zal het voor recreanten
aantrekkelijk worden om landgoed Hemelrijken te voet of met de fiets te doorkruisen en te
bezoeken.

23

AGRARISCH WINTELRE

Het tweede deelgebied wordt begrensd door de massa's van de bossen en de radiaal Slikkendijk .
Dit deelgebied ten noorden van Wintelre vormt zo Agrarisch Wintelre.

23.1

SITUERING

Het gebied wordt met de klok mee in het noorden (fig . 23 .1) begrensd door de bosgebieden van
de Oirschotse Heide, De Ruyter van Steveninckkazerne en Recreatieplas De Landsard. In het
zuidoosten wordt het begrensd door Eindhoven Airport , in het zuiden door de kom van Wintelre
en aan de westkant door de Oostelbeersedijk met de daaraan gelegen bosgebieden genaamd

Figuur 23. 1: Situering deelgebied

Het deelgebied Wintelre bestaat uit de historische wegen en ontginningswegen . (fig . 23 .2) De
radialen uit de historische laag kenmerkt zich door een afwisseling van bebouwingstypen en
functies in een zeer open landschap. Daar waar de bebouwing niet aanwezig is ontstaat een
wijds uitzicht.
Het profiel van historische wegen is vaak een voor agrarische doeleinden ingerichte verharde
weg. Soms bestaat het uit een zandpad met aan weerszijde bomenrijen . De aangrenzende
bebouwingen vervullen hoofdzakelijk agrarische functies of functies , die gerelateerd zijn aan de
agrarische sector. Soms is huisvest een gebouw naast een agrarische functie ook een
recreatieve (neven)functie .
De ontginningswegen gaan dwars door het open weide landschap. Het profiel bestaat vaak niet
dan een (smal) pad . Via dit pad kan de agrariër zijn weilanden bereiken.
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23.2

PROBLEEM 1211

Wegens de vele veeziekten van de afgelopen jaren kan een agrariër alleen overleven door mee
te doen aan schaalvergrotingen . De huidige agrarische locaties in het deelgebied bieden
onvoldoende mogelijkheden tot uitbreiding . De belendende bebouwing vervullen functies die
verdere vergrotingen van agrarische functies tegen houden. (fig. 23.3) Om die bedrijven toch de
kansen te bieden om te groeien, is er het plan "Revitalisering Landelijk Gebied" (RLG) door
provincie Noord-Brabant opgesteld.

23.2.1
RLG
Met het plan RLG wil de provincie agrarische bedrijven opkopen en verplaatsen. RLG biedt
mogelijkheden om het bedrijf binnen het plangebied of op andere aangewezen locaties in de
regio voort te zetten. Op de vrijkomende plaatsen komt nieuwe natuur, bijvoorbeeld in de vorm
van bosgebieden.
Het probleem is dat het gebied met RLG niet op de juiste manier wordt aangepakt.
Het beleid van het RLG biedt alleen maar uitbreidingsmogelijkheden binnen de agrarische sector,
terwijl de kansen binnen de recreatieve sector liggen.
Verder bepaalt het plan RLG welke bedrijven op de huidige locatie kunnen blijven voortbestaan
en welke moeten vertrekken . Probleem is dat hiermee ook financieel gezonde bedrijven
uitgekocht worden. Dit uitkopen wordt grotendeels bekostigd met de ontwikkeling van nieuwe
woonwijken aan de randen van de steden. Hiermee is dit een juridisch en financieel kostbare
ingreep.
Gevolg is dat het deelgebied een ruimtelijk karakter dat niet bij het landschap past. Met
compensatiegroen wordt het bestaande landschap heringericht, zonder te kijken naar de juiste
locaties voor groen. Zo ontstaat geen landschappelijke meerwaarde voor het deelgebied.

23.2.2
Ruimtelijk
Het deelgebied bestaat voornamel ijk uit grote open structuren. (fig. 23.4) Deze open structuren
biedt de recreant weinig tot geen beschutting , waardoor dit deel van Eindhoven West als
recreatief onaantrkkelijk wordt ervaren .

'

'

Figuur 23.3: Bebouwing met agrarische functies
(stankcirkels) en bebouwing met
overige functies

23.3

KWALITEIT

De kwaliteit van dit deelgebied is dat aan de randen van Agrarisch Wintelre recreatief
aantrekkelijke gebieden als bossen en heiden liggen . Het deelgebied is daarmee geschikt als
startpunt voor het ondernemen van dagtochtjes als fietsen en paardrijden.
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23.4

INGREEP

Met het toevoegen van een recreatieve laag aan de bestaande infrastructuren, ontstaat een
netwerk dat het deelgebied koppelt aan het recreatieve netwerk.
Om de overstap voor agrariërs van hun kernactiviteit naar een recreatieve activiteit te versterken,
zal een verfijnd netwerk de bereikbaarheid van de ondernemers alleen maar vergroten. Een
netwerk dat de niet alleen de economische raakvlakken vergroot maar ook het landschap
verbeterd. De oude ontginningswegen spelen hierbij een centrale rol.

23.5

ONTWERPPRINCIPES

23.5.1
Ontginningswegen
Door het deelgebied lopen drie radialen . Aan deze radialen bevind zich bebouwing met
hoofdzakelijk agrarische functies . Tussen de drie radialen en over de ontginningswegen zullen
nieuwe recreatiepaden komen te liggen. Deze recreatiepaden zullen aan het deelgebied een
rustig karakter geven zodat de recreatiepaden alternatief voor het langzaam recreatief verkeer
vormen . (fig. 23.5)

->
met daartussen het recreatief netwerk

Figuur 23.5: Drie radialen

23.5.2
Landschap
Het deelgebied bestaat uit een grootst wijds landschap. (fig. 23.6) De randen worden duidelijk
begrensd door bossen. Deze bosgebieden bieden de recreant een beschut en besloten karakter.
Daar in tegen biedt het open weidelandschap deze bescherming niet of nauwelijks. Om het open
karakter van het landschap te versterken , zal een relatie gelegd moeten worden met de
bosgebieden en het open landschap. Een relatie die bijdraagt aan een beschutte omgeving voor
de recreant die zich in het open landschap voortbeweegt.

->
Figuur23.6: Open landschap

besloten landschap voortgezet in het open landschap
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23.6

PROGRAMMA VAN EISEN

Het programma van eisen voor het deelgebied bestaat uit de volgende punten :
Nieuwe recreatieve voorzieningen;
• Agrarische uitbreidingen

23.6.1
Nieuwe recreatieve voorzieningen
Het recreatieve raamwerk zal een aantal recreatieve activiteiten genereren. De activiteiten
kunnen zeer divers zijn , maar vinden aansluiting bij het thema van het gebied. Denkend aan
activiteiten als boerengolf, hooiberg logeren of een bioscoop met agrarische thema's.
23.6.2
Agrarische uitbreidingen
Om vooral de varkensbedrijven de mogelijkheid te geven om te moderniseren en te expanderen ,
zal er een nieuw terrein komen. Een terrein waarbij de uitgangspunten van het RLG gelden (fig.
23.7) :
• Voldoende afstand van bos en heide. Een straal van 150 meter rondom de ecologische
hoofdstructuren zal een gebied worden waar intensieve veehouderij niet mogelijk is .
• Tussen agrarische bedrijven onderling een afstand van minimaal 50 meter .
• Een nieuw modern varkensbedrijf bestaat uit een woning met een aantal stallen. Het perceel
dient minimaal 2,5 hectare groot te zijn.

1 ~Il 111
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Fig. 23.7: Minimale maten agrarische bedrijven
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23.7

AGRARISCH WINTELRE

23.7.1
Radialen
Over de radialen zal zich voornamelijk bestemmingsverkeer voortbewegen. Agrariërs maken
gebruik van de weg om hun agrarische activiteiten te kunnen uitvoeren . Andere gebruikers van
de radialen, is het recreatieve snelverkeer. Dit zijn de automobilisten die Agrarisch Wintelre willen
bezoeken of op weg zijn naar de Oirschotse Heide.
23.7.2
Recreatief netwerk
Het langzame verkeer maakt gebruik van het recreatieve netwerk . Recreanten die gebruik maken
van dit netwerk kunnen bijvoorbeeld op de fiets of te paard de Oirschotse Heide en Buikheide
bezoeken. Dit nieuwe netwerk zal een rustig alternatief van de radialen worden. Hier kan veilig
gerecreëerd worden, zonder te worden opgeschrikt door het snelverkeer.
Het recreatieve netwerk van Agrarisch Wintelre zal een onderdeel worden van het recreatieve
netwerk van het gehele plangebied . (fig. 23.8) Agrarisch Wintelre zal niet alleen een start- of
eindpunt worden voor diverse recreatieve activiteiten . Ook de passant zal door het recreatieve
aanbod van de agrariër aangetrokken worden om del te nemen aan activiteiten .
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23.8

RADIALEN

Het open karakter van de radialen is erg belangrijk. De radialen mogen niet uit een
aaneenschakelijking van bebouwing bestaan . Het uitgangspunt is dat rondom de bestaande
bebouwing rode contouren worden getrokken. Met de contouren wordt een begrenzing aangeven
waarbinnen bebouwing toelaatbaar is. Op deze manier blijven de radialen open . Hiermee gaat
het open karakter van het deelgebied niet verloren en blijft daarmee ook het agrarische karakter
van Agrarisch Wintelre gewaarborgd. (fig. 23.10)

Figuur 23. 10: Rode contouren rondom de bebouwing aan de Wintelrese Dijk

23.9

AGRARISCHE LANEN
De recreatiepaden in het gebied zullen de
nieuwe toegangen tot Agrarisch Wintelre
worden . Dit netwerk van nieuwe paden
vormen de Agrarische Lanen van Agrarisch
Wintelre en waar recreanten in alle rust
gebruik zich kunnen voortbewegen . (fig.
23.11)

Om de interactie tussen de ondernemers
aan de radialen en de recreanten op de
Agrarische Lanen te vergroten , kunnen de
ondernemers hun perceel aan de Agrarische
Lanen koppelen . De ondernemers maken
Figuur 23. 11 : Sfeerbeeld: Agrarische Lanen
aan de achterzijde van hun percelen een
toegang tot de lanen. Zo kunnen de
ondernemers aan de achterzijde van hun perceel een ontsluiting maken die is afgestemd op de
recreant en kunnen de recreanten gebruik kunnen maken van het aangeboden programma. (fig.
23.12) Met de Agrarische Lanen ontstaat een duidelijke koppeling tussen de omliggende
landschappen in het plangebied en de ondernemers en bewoners van Agrarisch Wintelre. Zo
kunnen ruiters vanuit een manege via de ontsluiting aan de achterzijde van het perceel , direct de
lanen betreden . Of kunnen recreanten na een overnachting in Agrarisch Wintelre , met de fiets de
regio verkennen .

Figuur 23. 12: Door een nieuwe ontsluiting aan de achterzijde van het perceel, zal dit tot een nieuwe inrichting van het
perceel leiden.
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Aan weerszijden van de lanen komen beplantingen en wordt de recreant door de groenstructuren
begeleid naar de bosgebieden in de omgeving. Niet alleen begeleiden en beschermen de
laanbeplantingen de recreanten, maar versterken in hun lengterichting ook het open landschap.

Figuur 23. 13: Sfeerbeeld Agrarische Lanen

23.10

AGRARISCH TERREIN ROUWVEN

Agrarisch Terrein Rouwven zal een terrein worden dat mogelijkheden biedt om het agrarische
bedrijf te kunnen vergroten. Dit terrein biedt voor agrariërs de kansen om te groeien. Agrariërs
kunnen hun huidig bedrijf naar deze nieuwe locatie verplaatsen . Een locatie die uitstekend
geschikt is voor dit gebruik. De rationele blokverkaveling van het onderliggende landschap lenen
zich goed voor het plaatsen van deze nieuwe bedrijven . De forse maten van het landschap
komen overheen met de opgenomen maten in het programma van eisen . Om aansluiting te
vinden met de Oirschotse Heide en Buikheide, zal Agrarisch Bedrijventerrein Rouwven een
landschappelijke aankleding krijgen. Het terrein zal niet meer kaal in het landschap komen , maar
door bomen en struiken rondom de bebouwing omkaderd worden. Het terrein is door het
toevoegen van de grondstructuren opgenomen in het bos. (fig. 23 .14)

Figuur 23. 13: Vogelvlucht over Agrarisch Terrein Rouwven
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Voor de agrariërs wordt zo een locatie aangeboden binnen het eigen gebied . De agrariërs niet
gedwongen om hun bedrijf buiten de regio voort te zetten. Met Agrarisch Terrein Rouwven
kunnen de agrariërs eventueel in de huidige woning blijven wonen en peddelen tussen woning en
werk. De stal len en andere bebouwing aan de radialen kunnen gebruikt worden voor recreatieve
functies.

23.11

SAMENVATTING

Het aangeboden programma in Agrarisch Wintelre zal divers en gevarieerd zijn . Van
verblijfsruimten en verblijfsaccommodaties tot aan het aanbod van recreatieve diensten , het
voorgestelde stedebouwkundige raamwerk biedt die mogelijkheid. Hiermee kan Agrarisch
Wintelre op de kaart gezet worden.
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24

BEA2-PARK

Dit laatste deelgebied ligt grotendeels ingeklemd tussen de snelweg A2 en het Beatrixkanaal een
zal BeA2-Park genoemd worden.

24.1

SITURERING

Dit deelgebied ligt met de klok mee (fig . 26 .1), in het noorden ingeklemd tussen de snelwegen
A58 en de A2 , de Anthony Fokkerweg in het zuiden en het vliegveld met het daarbij behorende
bedrijventerrein in het zuiden en de Oirschotse Heide in het westen.
Dwars door het gebied loopt het Beatrixkanaal , een favoriete route voor fietsers , wandelaars ,
joggers, enz. Bijna haaks op het kanaal loopt de Oirschotse Dijk, dat een onderdeel vormt van de
historische wegen .

Naast de historische wegen en de grote infrastructuren, bevindt zich in het deelgebied ook een
laag met ontginningswegen. (fig . 24.2) Verder bevindt zich aan de Oirschotse Dijk de voormalige
Beatrix-kazerne en vervult anno 2006 geen functie.
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Figuur 24.2: Infrastructuren en landschap

24.2

PROBLEEM

'

.,...../'

Volgens de huidige structuurplannen van de
SRE , zal het deelgebied in de toekomst
ingericht worden als een hoogwaardig
bedrijventerrein . Een invulling dat na het
succes van de huidige High Tech Campus
gekopieerd zal worden naar het deelgebied.
In al deze beleidsplannen wordt alleen
gekeken vanuit de snelwegenstructuren en
wordt daarmee het plangebied ingevuld . De
overige aanwezige infrastructuren en de
behoefte aan een recreatief aantrekkelijk
gebied wordt daarmee over het hoofd gezien .
Door het deelgebied in te vullen met wederom
een bedrijventerrein en gericht naar de
snelweg , ontstaan aan de historische wegen
opnieuw een achterkantsituatie .
Recreanten en andere gebruikers van de
historische wegen ervaren hierdoor de
historische wegen nauwelijks. (fig. 24.3)

'·

.
'
Figuur 24.3: Achterkant situatie vanaf de Oirschotse Dijk
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24.3

KWALITEITEN

Aan de randen van het deelgebied vinden allerlei recreatieve ontwikkelingen plaats.
Ten opzichte van het gebied (fig. 24.4) ligt in het noorden recreatieplas "AquaBest" en een
golf complex.
Ook in het zuiden en tevens aan het kanaal ligt een golfterrein . Dit golfterrein maakt onderdeel uit
van De Wielewaal. Naast het golfcomplex is in De Wielewaal ook een fruittuin , sportterrein ,
stadswandelpark en een jachthaven aanwezig.
Ten westen van het gebied ligt de plas De Landsard met daarbij een kartbaan . Tegenover de
kazerne bevinden zich een aantal horecagelegenheden .
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In de directe omgeving en aan de randen van het deelgebied zijn voldoende recreatieve
voorzieningen aanwezig. Het deelgebied vormt zo het middelpunt van recreatie . Hiermee komt
een nieuwe plaats aan het recreatieve netwerk te liggen .

87

24.4

INGREEP

Het deelgebied zal een locatie worden voor onder andere grootschalige recreatieve activiteiten.
Activiteiten die voornamelijk in de openlucht worden gehouden . Het deelgebied kan dan het
buitenactiviteitenterrein van de regio worden en zal een nieuwe en recreatieve laag aan de A2
toevoegen.
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Figuur 24.5: Deelgebied gekoppeld met recreatie in de omgeving

24.4.1
Repareren
Met het repareren van de paden en wegen in het plangebied wordt het deelgebied gekoppeld aan
het recreatieve netwerk. (fig. 24.5) Het deelgebied vindt aansluiting bij de overige recreatieve
activiteiten in het plangebied en zal een deel gaan vormen met de recreatieve activiteiten in de
omgeving .
Op het terrein van het deelgebied zullen nieuwe recreatieve activiteiten plaatsvinden .

24.4.2
Recreatieterrein
Het deelgebied zal door de Oirschotse Dijk en het recreatieve netwerk een toegankelijk gebied
worden . Met de juiste toevoeging van functies aan het landschap zal een gevarieerd aanbod van
activiteiten ontstaan . De nabijheid van de snelweg draagt ook bij aan een interactie met het
gebied . Met de geplande omvorming van de snelweg naar een gescheiden systeem tussen lokaal
en interregionaal verkeer, wordt de communicatie tussen het terrein en het snelwegverkeer
verder versterkt. Automobilisten aan de buitenzijde van de snelweg rijden langzamer en kunnen
het gebied beter opnemen , dan het bovenregionale verkeer dat in het midden van de snelweg
rijdt. Op deze manier zal de beleving van het recreatieterrein alleen maar verder vergroot worden.
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24.5

ONTWERPPRINCIPES

De inrichting van het deelgebied zal als volgt plaatsvinden (fig. 24.6) :

->
Oirschotse Dijk verbindt Oirschotse Heide
met De Wielewaal

Kanaal/Ekkersrijt verbindt Aqua Best met
recreatieplas De Landsard

->
Oirschotse Dijk als groene lijn en kanaal
en Kanaal/Ekkersrijt een blauwe lijn

Kruising van beide lijnen ontstaat een knooppunt

Figuur 24.6 Ontwerpprincipes BeA2park

24.5.1
Knooppunt
De Oirschotse Dijk verbindt de bossen en heide van de Oirschotse Heide met de bossen van
park De Wielewaal. De Oirschotse Dijk bezit een laanachtige uitstraling door de aanplant van
bomen aan weerszijden van de weg . Ook de bebouwing aan de Oirschotse Dijk bezit een
parkachtige uitstraling. Diverse paviljoencomplexen dragen bij aan deze parkachtige sfeer. Zo
vormt Oirschotse Dijk een groene lijn .
Het Beatrixkanaal vormt samen met de recreatie plassen De Landsard en Aqua Best en beekje
de Ekkersrijt een blauwe lijn .
Op het kruispunt van beide lijnen ontstaat een knooppunt van een groene en een blauwe lijn. De
kruising met de Oirschotse Dijk met het Beatrixkanaal zal voor een knooppunt zorgen dat
recreanten zal aantrekken. Een knooppunt dat ook nu al bezoekers stimuleert. Uit de analyse
blijkt dat dit al een plek is waar spontane recreatie plaatsvindt. De huidige uitbater kan zo een
economische carrière maken en voor een recreatieve invulling van het knooppunt zorgen. Deze
ruimte zal een belangrijk centraal onderdeel van het BeA2terrein vormen . Dit knooppunt zal één
concentratiepunt van beide lijnen gaan vormen.
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24.5.2

Landschap

Figuur 24. 7: Landschappen met elk een eigen identiteit

De Oirschotse Dijk en het Beatrixkanaal delen het deelgebied op in een aantal landschappen (fig .
24 .7):
• Ten noordwesten van het knooppunt bevindt zich een boslandschap. Het boslandschap bezit
een besloten karakter .
• Het gebied ten noordoosten van het knooppunt bestaat uit een open weidelandschap .
Grootschalige weidelanden zorgen voor een open karakter.
, Aan de zuidoostkant van het knooppunt bevinden zich bospercelen afgewisseld met kleine
akkers. Dit zorgt voor een gefragmenteerd landschap.
In het zuidwesten bevindt zich een plas . Door het wegnemen van het groen ontstaat een open
landschap.
Al deze stukjes landschap bezitten elk een eigen identiteit. In het "groen" kunnen functies
toegevoegd worden die passen bij het karakter van het desbetreffende landschap.

24.5.3
Toegankelijkheid
De koppeling van het gebied aan het recreatieve netwerk , zorgt voor verschillende toegangen tot
het gebied . Naast het langzame verkeer zal ook het autoverkeer toegang krijgen tot het gebied.
In de toekomst zal ook treinstation Acht bijdragen aan de toegankelijkheid van het BeA2terrein.

24.6

PROGRAMMA VAN EISEN 1191

Het festival Dynamo Open Air is na jaren van een vaste locatie , zonder een terrein komen te
zitten . Ook gemeente Eindhoven wil graag dat deze attractie weer op eigen bodem wordt
gehouden. Dit festival zou voor de regio weer een publiekstrekker kunnen worden en het
BeA2terrein op de kaart zetten.
Niet alleen op gemeentelijk niveau is men op zoek naar een locatie voor dit festival , ook op
nationaal niveau is er behoefte aan een terrein voor soortgelijke festivals . Een aantal private
partijen hebben zich verenigd in een bureau , genaamd Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen (NBTC) . Het NBTC is op zoek naar een geschikte locatie voor dit soort festivals en
andere grootschalige evenementen.
NBTC is opzoek naar een terrein dat de volgende festiviteiten kan huisvesten :
Eendaagse popconcerten met meer dan 50.000 bezoekers;
Meerdaagse muziek- en dancefestivals met meer dan 10.000 bezoekers ;
Meerdaagse (inter)nationale bijeenkomsten van identity-groepen (scouting, religie ) met meer
dan 10.000 bezoekers ;
Een- en meerdaagse sportevenementen zoals paardensport;
Een- en meerdaagse lifestyle-events, zoals theaterfestival of een zomerfestival.
Voor een evenemententerrein gelden de volgende eisen :
• De benodigde oppervlakten ;
Bereikbaarheid ;
Milieu.
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24 .6.1
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Figuur 24.8: Oppervlakte Evenemententerrein

24.6.2
Bereikbaarheid
Voor een evenemententerrein is de bereikbaarheid zeer essentieel. De volgende eisen worden
door het NBTC aan de bereikbaarheid gesteld :
• Een goed wegennetwerk in de buurt, liefst een snelweg;
• In de directe nabijheid van het terrein een NS-station;
• Landingsplaats voor artiesten en hulpdiensten .
24.6.3
Toegangswegen
Wanneer grote evenementen worden georganiseerd , moet voorkomen worden dat auto's op de
snelweg in de file staan. Het is van belang om een buffer te hebben tussen de afritten van de
snelweg en de eigenlijke parkeerplaatsen.
24.6.4
Milieu
Voor het milieu is het belangrijk dat het terrein geen hinder brengt aan gevoelige omgevingen .
Licht- en geluidsoverlast kunnen voor eventueel naastgelegen woonomgevingen veel hinder
veroorzaken .
24.6.5
Jachthaven
Verder is het aanbod in aanlegplaatsen van de jachthaven aan het Beatrixkanaal te klein . De
plaatsel ijke jachtvereniging ziet graag dat de huidige 65 aanlegplaatsen kunnen worden
uitgebreid , en daarmee kunnen ook nieuwe leden worden aangetrokken . Een uitbreiding van de
haven zou volgens de plaatselijke jachtvereniging welkom zijn. (bijlage Il)
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24. 7

BEA2PARK

24. 7.1

Beatrixkanaal
Het Beatrixkanaal is een infrastructurele lijn die naast een
vervoersfunctie ook een recreatieve functie vervult. Jachten
en kanoërs maken gebruik van het kanaal. Verder wordt het
kanaal ook veel gebruikt door vissers.
Het kanaal is een rechte lijn in het landschap dat aan
weerszijden voorzien is van paden en daarmee in trek bij
wandelaars en fietsers . Het Beatrixkanaal zal in het
BeA2park een duidelijke interactie met de omgeving moeten
aangaan . (fig. 24.9)

Figuur 24.9: Interactie Beatrixkanaal
met omliggende landschap

24.7.2

Evenementenweg

Figuur 24. 10: Evenementenweg
langs het Beatrixkanaal

Met grootschalige evenementen zal de verkeersdruk in het BeA2park sterk toenemen. Om dit af
te wikkelen zal vanaf de afslag met de snelweg een nieuwe weg het evenementenverkeer naar
het evenemententerrein moeten begeleiden. (fig . 24 .10) Automobilisten vanaf de snelweg , zullen
over het talud naar het kanaal begeleidt worden . Vervolgens begeleidt het kanaal het verkeer
naar het knooppunt.
Ter hoogte van het knooppunt zal het talud van de dijk doorgetrokken worden . Het aflopende
talud zal automobilist laten afdalen naar de uiteindelijke parkeerplaats.
De ruimte onder het talud vormt de ongelijkvloerse schakel tussen de Beatrixkazerne en de
entree van het evenemententerrein. Het is het trefpunt voor ontmoetingen tussen de
kampeerders en de festivalbezoekers . Hier komt ook een bushalte en is het evenemententerrein
voorzien van openbaar vervoer.

24.7.3

Oirschotse dijk
De huidige passanten van de Oirschotse Dijk passeren de
kruising met het kanaal door een brug . Een duidelijke relatie
met het kanaal is er niet.
Een paviljoen (fig. 24.11) zal een verbinding zorgen tussen
het kanaal en de Oirschotse Dijk. In het paviljoen zal een
horecafunctie komen .

Figuur 24. 11 : Interactie Oirschotse Dijk
met Beatrixkanaal

92

24.7.4

Bungalowpark
Het gebied ten noordwesten van het knooppunt zal een
park met bungalows worden (fig. 24.12) . Om de
recreatieve uitstraling van het BeA2park te versterken ,
zal dit een bungalowpark of een park voor tweede
woningen kunnen worden . Wooneenheden in een
parkachtige omgeving. Door de aanplant van nieuwe
bossen ontstaat daarmee een aansluiting op de
bestaande bossen. Het boskarakter van de Oirschotse
Dijk wordt hiermee verder verscherpt.

Figuur 24. 12: Bungalowpark

24. 7.5

Evenemententerrein
Het gebied ingeklemd tussen het kanaal en de snelweg
zal een evenemententerrein worden . (fig. 24.13) Voor
de inrichting van dit terrein wordt het groen van het
landschap gebruikt. De open ruimten worden ingevuld
met festivalterreinen. Aan de zijde met de snelweg
wordt het landschap opgetild . Vanaf deze heuvels
kunnen de festivalbezoekers concerten bijwonen.
Het landschap met een besloten karakter zal functies
als kamperen en parkeren herbergen.

Figuur 24. 13: Evenemententerrein
met bossen en heuvels

24.7.6

Waterplas
Het gebied ten zuidwesten van de knoop zal
wateractiviteiten herbergen. De omvang van de plas zal
vergroot worden. Zo wordt het aanwezige water meer
beleefd en zal het concept van de blauwe lijn verder
verduidelijkt worden . De huidige kartbaan (fig. 24.14)
kan dan in het watercomplex worden opgenomen .

Figuur 24. 14 : Interactie recreatieve functie
(kartbaan) met landschap (plas)

Het BeA2park zal een park worden met een mix aan drukke en rustige punten. Drukke punten
daar waar het ook kan en is toegestaan . Zo ontstaat voor iedere recreant een gevarieerd aanbod
van functies en voorzieningen .
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24.8

HAVEN BEATRIX
Haven Beatrix zal het knooppunt in het BeA2park gaan worden en vervangt
hiermee de huidige Frituur Beatrix. Bij de huidige brug zal een paviljoen
komen. In dit paviljoen zal een horecafunctie komen . Een café met uitzicht
over het water, moet de duidelijke relatie tussen het water en de Oirschotse
Dijk vormen . In de zomer kan een terras over het water een extra sfeer aan
de locatie geven.
Dit paviljoen zal niet alleen bezocht worden door de recreanten over 'land'.
Ook de jachten kunnen in de naastgelegen haven aanmeren en het
café bezoeken. Het paviljoen in combinatie met de jachthaven zorgt voor een
uitwisseling tussen de waterrecreanten en de overige gebruikers van het
BeA2 ark. (fig. 24.16)

Figuur 24. 16: Haven Beatrix

24.9

PARK ERICA
Om de interactie met het knooppunt verder te versterken zal aan de
westzijde van het knooppunt een park worden gerealiseerd. In dit park zal
naast wonen ook gerecreëerd worden . Doordat Park Erica direct naast
knooppunt Beatrix komt te liggen kan in het knooppunt ook een winkel en
receptie ondergebracht worden.
Park Erica zal direct gekoppeld worden aan het recreatieve netwerk. De
bewoners van het park zullen zich voortbewegen over de wandel- en
fietspaden zo de regio verkennen . Hiermee wordt het gebruik van het
recreatieve netwerk verder vergroot. (fig. 24.17 en 24.18)

.-.--.- 200m
Figuur 26. 17: Park Erica

Figuur 26. 18: Sfeerbeeld Park Erica
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24.10

EVENEMENTENTERREIN BEA2PARK

Het evenemententerrein BeA2park is een terrein van 190 hectare groot. De afwisseling aan
landschappen, de goede bereikbaarheid vanaf de snelweg en de zichtlocatie, bieden een goede
locatie voor een evenemententerrein.

I■ ■ ■

Figuur 24. 19: Evenemententerrein
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24.10.1

Beatrixkazerne
Het evenemententerrein BeA2park zal een gevarieerd programma bevatten.
Zo zal de bebouwing zich groeperen in en rondom de huidige
Beatrixkazerne. In deze bebouwing kan de organisatie van een concert
alles voorbereiden en coördineren. Ook kan hier de viproom worden
geplaatst. Direct aan de zijde van het vliegveld levert dit een korte
verbinding op om de artiesten van het vliegveld naar het terrein te brengen.

Tegenover en aan de Oirschotse Dijk zal de toegangspoort van het
evenemententerrein BeA2park komen . Door het talud van het Beatrixkanaal
door te trekken zal onder de Oirschotse Dijk een nieuwe ruimte ontstaan. Zo ontstaat een loper
tussen de Beatrixkazerne en de toegangspoorten met kassa's bij het evenemententerrein. Dit zal
het verzamelpunt van festivalgangers worden , alvorens het evenemententerrein te betreden. Ook
komt hier de bushalte die een directe verbinding onderhoud met station "Acht".
Wanneer op het terrein geen concerten en evenementen plaatsvinden, kan de bebouwing van de
kazerne ook andere programma's huisvesten. Denk hierbij aan culturele programma's zoals een
klein theaterzaaltje , het campinggebouw voor de camping of een overnachtingcentrum zoals een
jeugdherberg.

24.10.2 Parkeren
De andere landschappen in het evenemententerrein BeA2park bieden elk onderdak voor een
specifiek programma. De bossen zullen de parkeerplaatsen herbergen. Hiermee omlijsten de
bossen de parkeerplaatsen met een groen kader.
De parkeerplaatsen kunnen ook ingezet worden voor andere evenementen en activiteiten.
Bijvoorbeeld bij wedstrijden in het PSV-stadion, een transferium voor het winkelende publiek van
de Eindhovense binnenstad of een parkeerplaats voor chartervluchten gedurende de
zomermaanden. Ook kan 's avonds kan de parkeerplaats als drive-inbioscoop gebruikt worden .
Hoogstens één keer in het jaar, wanneer echt grote concerten worden gehouden, bieden de
parkeerplaatsen onvoldoende aanbod in de parkeergelegenheid. Dan zal in de omgeving gezocht
moeten worden naar tijdelijke parkeerplaatsen . Bijvoorbeeld op de terreinen van Defensie.

24.10.3 Stadscamping
Het gebied ten zuiden van de Oirschotse Dijk is een landschap met groenstructuren. Door deze
structuren ontstaan kamers waartussen gekampeerd kan worden . Dit zal niet alleen de camping
voor het evenemententerrein worden , maar ook voor andere evenementen andere delen van de
stad. (fig. 24.20)
De camping zal aan het Beatrixkanaal komen te liggen. Het kanaal wordt ter hoogte van de
camping verbreed . Vanaf de oevers kunnen campinggebruikers gaan zwemmen of varen met
een bootje .

Figuur 24.20: Sfeerbeeld Stadscamping
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24.10.4 Evenemententerrein
Het open landschap biedt de mogelijkheid concerten en evenementen te huisvesten.
Aan de randen van het landschap komen groene heuvels. Deze landschappelijke elementen
bieden aan de concertbezoekers plaats, om zo een uitzicht te hebben op de diverse podia. Of
tijdens de zomermaanden kan het gebruikt worden als tribune voor een openluchttheater. Deze
landschappelijke elementen zullen ervoor zorgen dat het evenemententerrein BeA2park niet
alleen interessant is voor de festivalgebruiker maar ook voor de snelweggebruikers. Door de
nieuwe snelweg tegen de heuvels aan te leggen, zal de weggebruiker ervaren alsof het door een
heuvellandschap rijdt. Dit levert dit voor de weggebruiker een interessante blik op.
Wanneer geen concerten worden gehouden kunnen over de heuvels mountainbikeparcours
uitgezet worden. (fig . 24.21 en 24.22))
Het terrein zal een inrichting krijgen dat het evenemententerrein BeA2park koppelt met de
omgeving. De Ekkersrijt zal vanuit het zuidwesten over het terrein naar het noordoosten stromen.
De Ekkersrijt zal het evenementterrein omsluiten. Tijdens een concert biedt het water de
mogelijkheid om bij warme dagen een verkwikkende duik te nemen of om in de winter te kunnen
schaatsen.

Figuur 24.21: Evenemententerrein

Figuur 24.22: Sfeerbeeld Evenemententerrein BeA2park
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24.11

KANAALBOULEVARD

Het kanaal bezit aan weerszijden een recreatief netwerk. Niet alleen fietsers
en wandelaars zullen gebruik maken van dit deel van het netwerk, ook het
recreatieve autoverkeer moet hier toegelaten worden . Denk hierbij aan
vissers met hun auto of een kanoverhuurbedrijf met aanhangwagen kano's.
Aan kanaal worden vissers- en picknickplekken en opstapplaatsen voor
kanoërs en andere roeiers toegevoegd.
Zo ontstaat een kanaalboulevard met een duidelijke relatie met het water en
de oevers.
Het profiel van de boulevard zal uit een toegankelijke weg bestaan , direct
naast het kanaal. Deze verharde weg vergroot het gebruik voor fietsers en ander langzaam
recreatief verkeer. Daarnaast en aan de buitenzijde komen onverharde wegen. Zo is het kanaal
toch bereikbaar voor het autoverkeer, met alleen een recreatief doel. Hierdoor wordt doorgaand
verkeer vermeden. (fig. 24.23)

Figuur 24.23: Doorsnede Kanaalboulevard

24.12

LANDSARD
De huidige verscholen plas De Landsard zal worden vergroot tot aan
het recreatieve netwerk. De weg buigt zich dan om de plas heen. Vanaf
deze weg hebben de recreanten direct toegang tot de plas. Vanaf deze
weg kunnen activiteiten als karten , jetskiën en waterscooter varen
ondernomen worden.
Op momenten wanneer het rustige is, kunnen wandelaars gebruik
maken van de stranden om te wandelen . (fig. 24.24)

l■ ■ ■

200m

Figuur 24 .24: Recreatieplas en kartbaan De Lansard

24.13

SAMENVATTING

Centraal in het plangebied , ontstaat een nieuwe recreatieve ruimte dat vanaf de historische
wegen , ontginningswegen en de grote infrastructuren goed te bereiken is.
Elke weg zal bijdragen aan een koppeling van het BeA2park met de omgeving . Dit geldt ook in
het aanbod waarbij iedere infrastructurele weg bijdraagt aan het programma voor het park. Een
aanbod in groot- en kleinschalige programma's tot aan rustplekken .
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25

CONCLUSIE

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het voldoen aan de vooraf gestelde doelstellingen. Bij dit
afstudeeronderzoek waren de volgende drie doelstellingen van belang:
• Het maken van een duidelijke beschrijving van de inhoud en betekenis van recreatie op de
ruimtelijke omgeving, door middel van een literatuuronderzoek en een analyse van Eindhoven
West. Deze beschrijving moet het bewustzijn van de principes van recreatie binnen de
stedebouw vergroten en toepassing daarvan stimuleren;
Een concept opstellen om recreatie te gebruiken voor de ontwikkeling van het plangebied ,
waardoor een recreatieve meerwaarde ontstaat voor de regio en haar bewoners ;
Aan de hand van het concept , het maken van stedebouwkundige ontwerpen voor meerdere
deelgebieden in Eindhoven West.
In het eerste doel van het afstudeeronderzoek is een literatuuronderzoek. Uit de samenvattingen
van ieder onderdeel van het onderzoek blijkt dat de benadering stad - land vanuit de compacte
verstedelijking achterhaald is. Recreatie speelt zich af in zowel stad als land . De recreant bepaalt
zelf welke route hij of zij kiest om een regio te verkennen . Paden en wegen geleiden de recreant
door het landschap en waarbij de recreant op de fiets of op skeelers een gebied verkent. Om de
landschappen tot ontwikkeling te brengen en tot een aantrekkelijk landschap te komen , zullen de
infrastructuren hierin een voorname rol spelen . De daarop volgende ruimtelijke concepten
onderstrepen dit nog eens.
Verder komt uit de analyse naar voren dat Eindhoven West weldegelijk recreatieve kwaliteiten
bezit. Door in het veld een fotoreportage te maken en krantenknipsels door te nemen , hebben dit
geleid tot verassende ontdekkingen . Zo is de aanwezige spontane recreatie aan het licht
gekomen en daarmee bezit Eindhoven West de potentie om zich tot een recreatief aantrekkelijk
landschap te ontwikkelen. Daarnaast heeft de analyse aangetoond dat de aanwezige historische
wegen en ontginningswegen door recreanten worden gebruikt om Eindhoven West te verkennen .
Het tweede doel is om vanuit de analyse een concept op te stellen , waarmee recreatie Eindhoven
West tot ontwikkeling kan brengen. Het grid van het Middengebied heeft aangetoond dat het
bijdraagt om de infrastructuren in het plangebied te repareren . Door de reparaties van
ontginningswegen en historische wegen , ontstaat een recreatief netwerk dat naast stad en land
ook andere recreatieve gebieden en activiteiten met elkaar koppelt. De keuze van het repareren
van het recreatieve netwerk is niet willekeurig maar is weloverwogen gekozen . De gekozen
ingrepen spelen in op de bestaande structuren van het plangebied .
Het derde en laatste doel van het afstudeeronderzoek is het maken van ontwerpen voor drie
deelgebieden rondom de Oirchotse Heide. De ontwerpen moeten het voorbeeld geven van de
manier waarop recreatie kan worden toegepast. Aan de hand van het concept zijn
stedebouwkundige ontwerpprincipes opgesteld en worden lokale ontwikkelingen verder
uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met landschappelijke waarden en waardevolle
elementen in ieder desbetreffend deelgebied .
Met dit afstudeerproject is aangetoond dat het plangebied een recreatieve spil van de regio
vormt. Ambtenaren van de desbetreffende gemeenten, de SRE en de provincie kunnen met het
concept voor recreatie dat hier is gegeven , gebruiken voor nieuwe deelontwerpen . Voornamelijk
de SRE en de provincie kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het Eindhoven West
recreatief uit te werken tot aan aantrekkelijk gebied om in te recreëren . Mogelijke
vervolgontwerpen kunnen zich richten op nieuwe projecten , zoals de aanleg van nieuwe
woonwijken of bedrijventerreinen, waarbij recreatie het uitgangspunt is. Hopelijk kan dit project
stedebouwkundigen en andere beleidsmakers op nieuwe ideeën brengen.
Afsluitend kan ik concluderen dat aan de doelstellingen van mijn afstudeeronderzoek is voldaan.
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BIJLAGEN
1. Waar komt die melk toch vandaan?
ll. Ontmoetingen langs het Beatrixkanaal (2)

BIJLAGE I
Waar komt die melk toch vandaan?
Arnoud Veilbrief
De tijd van het traditionele boerenbedrijf is voorbij

De moderne boer heeft twee mogelijkheden om te overleven. Of hij expandeert en automatiseert
zijn bedrijf verder. Of hij bouwt zijn boerderij om tot oord voor vermaak en bezinning. ,,Wij zijn
plattelandsondernemers."
Tok, tok, tok . Met doffe tikken slaan de pijlen in het bord. De vibraties van de natrillende bogen zijn bijna
voelbaar in de warmte. De zon schijnt fel boven Bunschoten-Spakenburg.
Een hindoestaanse man probeert de roos te raken, maar zijn pijl belandt in het witte vlak buiten de cirkels . Een
collega, een gezette vijftiger, zegt : ,,Hij is geen echte Surinamer. Die schieten de papegaaien zo uit de
bomen!" Hilariteit bij de andere collega's, de hindoestaan lacht schaapachtig mee. ,,Let er maar niet op", stelt
de instructeur hem gerust. ,,En anders hebben we ook nog wel echte pijlen."
Goedbedoelde plagerijen tijdens een activiteitendagje van zomaar een Nederlands bedrijf op boerderij De
Eemlandhoeve . Jan Huijgen stelt zijn terrein wel vaker beschikbaar voor dit soort activiteiten.
Evenementenbureau Exodus Adventure zorgt voor het speelmateriaal - bogen, autobanden of andere
voorwerpen .
De Eemlandhoeve is een nieuw soort boerenbedrijf. De productie van landbouwproducten speelt er niet meer
de belangrijkste rol. De Eemlandhoeve probeert een ander, immaterieel, product aan de man te brengen :
vermaak, bezinning, en · contact met het platteland'. Op die manier hopen ondernemers als Huijgen de euro's
te verdienen die ze mislopen met landbouwproducten. · Verbreding' heet dat in landbouwjargon .
Ooit had Huijgen een gewoon melkveebedrijf. Maar zo'n twaalf jaar geleden, tijdens een gedwongen verhuizing
uit het dorp, sloeg de twijfel over de toekomst toe. ,,Het werd toen ook al moeilijker in de melkveehouderij",
vertelt hij, terwijl hij in de schaduw van een boom zijn zes maanden oude dochtertje liefkoost. ,, Wilde ik een
groot, modern melkveebedrijf beginnen, of ging ik iets anders doen?"
De in Wageningen opgeleide Huijgen studeerde in die tijd filosofie en vond dat landbouw en maatschappij van
elkaar vervreemd waren geraakt. Huijgen besloot het roer om te gooien en bouwde zijn bedrijf in de loop der
jaren om tot wat het nu is : een vergader- en recreatiecentrum op het platteland, inclusief een winkel met
streekproducten. Na twaalf jaar is de Eemlandhoeve uitgegroeid tot een bedrijf met een jaaromzet van zo'n
300.000 euro .
Daarnaast zet Huijgen zich in voor · professionalisering' van de agrarische natuurrecreatie, als voorzitter van
een organisatie voor agrarisch natuurbeheer (de coöperatie Stadteland). En de belangstelling is groot, vertelt
hij . ,,Alleen al bij mij in de streek overweegt één op de drie boeren om een camping, een theeschenkerij of een
andere nevenactiviteit op zijn boerderij te beginnen ."
Legitimatie
Volgens minister Veerman (Landbouw, CDA) zijn dit soort diensten ook van belang voor de landbouw als
geheel. ,,Je brengt de burger en de boer dichter bij elkaar", zegt hij in het vliegtuig na een bliksembezoek aan
Berlijn. ,,In Londen hebben ze onderzoek gedaan onder scholieren, en vijftig procent wist niet waar de melk
vandaan kwam . Soortgelijke ervaringen zijn er in Amsterdam . Als je iets aan de legitimatie van de landbouw en
de overdracht van inkomens van belastingbetalers naar de landbouw wilt doen, moet je duidelijk maken dat de
landbouw ons van veilig voedsel voorziet, maar ook dat ze in het behoud en de verfraaiing van het landschap
een rol heeft ."
Sceptici vragen zich af of de rek er al niet uit is . Op een zeker moment heeft Nederland genoeg kampeer- en
zorgboerderijen. Een andere vraag is of je mensen als Jan Huijgen eigenlijk nog wel boer kunt noemen . Herman
Stolwijk, landbouwspecialist van het Centraal Planbureau, zet daar vraagtekens bij. ,,Als een boer zijn
belangrijkste inkomsten uit de camping haalt en er alleen nog wat schapen of koeien voor de vorm heeft, is hij
eigenlijk geen boer meer. Dat kan ook niet anders, want een camping beginnen is meer dan zomaar een
graslandje vrijmaken voor wat tenten. Ooit moet hij kiezen: zet ik dit door of blijf ik boer? Ik beschouw die hele
verbreding toch als een manier om geleidelijk aan de landbouw te verlaten."
Huijgen is het daar gedeeltelijk mee eens. ,,Als je onder boer verstaat : iemand die alleen varkens of kippen
houdt, dan zijn wij inderdaad geen boeren meer. We zijn plattelandsondernemers ."
Hij staat op uit zijn leunstoel en geeft een rondleiding over zijn terrein . We lopen langs de bijenkorf en de
biologische moestuin naar de wei met koeien . Drie rassen : Blonde d'Aquitaine, Limousine en de op de
waterbuffe l lijkende Piemonte . Schichtig wijken de robuuste dieren uiteen. Huijgen loopt naar de sloot en wijst
naar het naastgelegen weiland . ,,Daar komt straks mijn buurman te zitten, een heel groot melkveebedrijf van

250 koeien. Dan wonen de grootste boer en de breedste boer naast elkaar."
,,In mijn jeugd waren er in de IJsselmeerpolder drie soorten boerenbedrijven: bedrijven met 12 hectare,
bedrijven met 24 hectare en bedrijven met 48 hectare land." Aan het woord is Vinus Zachariasse, directeur van
het Landbouw-Economisch Instituut van de Universiteit Wageningen . De drie soorten bedrijven zijn natuurlijk
maar willekeurig gekozen . Hij bedoelt dat de landbouw zeer eenvormig was . ,,Grootte was het enige
onderscheidende punt, verder waren het spiegelbeelden van elkaar."
Het waren andere tijden . Voedselproductie stond voorop en de toenmalige EEG garandeerde afname van hun
producten tegen een goede prijs, volgens het beginsel van Mansholt dat de boer net als iedereen recht had op
een normaal inkomen . Maar aan de inkomensbescherming die · Brussel' bood komt een eind . De liberale
wereldmarkt komt eraan, vanaf 2007 zullen arme landen rechtstreeks landbouwproducten in Europa kunnen
verkopen . Nederlandse boeren moeten zich hierop voorbereiden .
"De biologische landbouw, zorgboerderijen of streekproducten zijn niet dé oplossing voor de problemen in de
landbouw", zegt minister Veerman. ,,Er zijn meer oplossingen. Ik heb het al eens eerder gezegd: het wordt
groter óf anders ."
Faillissementen
Wie het nieuws over de klassieke landbouw een beetje volgt, krijgt geen erg rooskleurig beeld van de sector .
Bedrijfssluitingen door opvolgingsproblemen of faillissementen zijn aan de orde van de dag. Ziektes als
varkenspest en mond- en klauwzeer teisteren met enige regelmaat de veehouders en zorgen voor overlast in
de rest van de samenleving . Regelmatig is er een veevoerschandaal. Ook de akkerbouw heeft het zwaar, het
gemiddelde akkerbouwgezin had vorig jaar een inkomen van 10.000 euro. De landbouw wordt gezien als een
sector die op zijn laatste benen loopt.
"Ik ken die opvattingen wel", zegt Rudy Rabbinge, decaan van de Universiteit Wageningen en Eerste-Kamerlid
voor de PvdA . ,,De Nederlandse landbouw is een milieuvervuilende, subsidieverslaafde, achterhaalde sector die
maar het best uit Nederland kan verdwijnen . Allemaal volstrekte onzin."
Een voor een weerlegt hij de beschuldigingen . Je kunt niet over · de' landbouw spreken, zegt hij . Het gaat om
21 onderling zeer verschillende sectoren. Het merendeel van de Nederlandse sectoren, zoals de groenteteelt in
de open lucht, de varkenshouderij en de tuinbouw, ontvangt helemaal geen subsidie. Milieuvervuilend? De
kasteelt gaat dankzij nieuwe Nederlandse energietechniek steeds efficiënter met energie om, met de
· energieproducerende kas' als voorlopig hoogtepunt. En achterhaald? ,,De Harvard-econoom Michael Porter
heeft een model ontwikkeld waarmee je de concurrentiekracht van economische sectoren kunt meten, de
· diamant van Porter' . Dat is toegepast op Nederland en wat bleek? Negen van de tien meest concurrerende
sectoren behoorden tot de landbouw ."
Maar de dalende inkomens dan, de vele bedrijfssluitingen? ,, Dynamiek is er altijd, anders wordt het obsoleet",
antwoordt Rabbinge afgemeten. En de langzaam maar zeker verdwijnende steun uit Europa? ,,Dat schept
alleen maar kansen."
Ook op het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) zijn ze niet zo pessimistisch over de toekomst. Vooral de
kasteelt van groenten en sierbloemen, maar ook de melkveehouderij zijn nog steeds sterke sectoren, vertelt
directeur Zachariasse . Maar ook de rest van de landbouw staat er volgens hem niet zo beroerd voor als veel
mensen denken. ,, We hebben berekend wat er zou gebeuren als alle handelsbescherming - van subsidies tot
importheffingen - uit de wereld zou verdwijnen . En ook dan zou de Nederlandse landbouw blijven bestaan ."
Maar, tekent hij daarbij aan, dat zou wel consequenties hebben voor de vorm van de landbouw .
Schaalvergroting
Een van die consequenties is dat de landbouw zal worden gedomineerd door steeds grotere bedrijven . Dat is nu
al volop aan de gang . Het Landbouw-Economisch Bericht, het rapport van het LEI dat ieder jaar over de
ontwikkelingen in de landbouw rapporteert, heeft een boodschap waar je de klok op kunt gelijkstellen . · Grote
bedrijven groeien door, voor veel kleine melden zich geen opvolgers meer', was ook dit jaar de kop boven het
persbericht. ,,Die schaalvergroting gaat gigantisch hard", zegt Zachariasse . ,,Binnenkort wordt er in de
IJsselmeerpolders een kas van 80 hectare gebouwd ."
De teruggang van het aantal bedrijven was in 2004-2005 met 2 procent iets lager dan in voorgaande jaren .
Van 2000 tot 2004 kon er door vijftien van de honderd bedrijven een streep worden gezet. Maar de trend zet
door. De oorzaak is eenvoudig: de prijzen dalen en de kosten stijgen, waardoor er vooral op kleine bedrijven te
weinig wordt verdiend, zodat er vaak geen opvolger te vinden is . De toekomst lijkt aan de grote boerderijen .
Melkveebedrijven met 250 koeien en tuinbouwbedrijven van 40 hectare zijn in opkomst.
Die schaalvergroting is al een eeuw aan de gang, en het is in wezen niets anders dan het gevolg van de
mechanisering van landbouwarbeid . De productie bl ijft gelijk of stijgt zelfs, maar het gaat met steeds minder
bedrijven en minder mensen.
Wim van Rijn (60) weet nog hoe het tuinbouwbedrijf van zijn vader eruitzag . Onder glas maar in de buitenlucht
werden er komkommers, meloenen en sla geteeld . De · kas' had een oppervlakte van anderhalve hectare en
alles gebeurde er met de hand .

Wie met dat beeld voor ogen nu het 9 hectare tellende complex van Rijnplant in Naaldwijk binnenstapt, ziet hoe
veel er veranderd is in een halve eeuw . Rijnplant is gespecialiseerd in de kweek van planten : anthuriums,
bougainvillea's en calathea's . Vrijwel alles verloopt automatisch . Van het besproeien van de planten tot aan het
sorteren . Twee vliegensvlug werkende kerels plaatsen nog de planten, maar ook die taak zal door een robot
worden overgenomen , zegt Wim van Rijn . ,, Het eindpunt van de automatisering is nog niet in zicht ."
Het spectaculairst is het sorteerproces . Als de planten na zo'n veertig weken volgroeid zij n, worden ze door een
camera gescand op lengte, dikte en kleur. De gegevens van elke plant worden in de computer opgeslagen . De
planten worden via een lopende band vervoerd naar een · rangeerterrein' , waar ze met tienduizenden door
elkaar staan . Als er een bestelling binnenkomt voor een partij planten van een bepaalde maat en kleur, weet de
computer door een onder de pot bevestigde computerchip precies welke plant waar staat . De lopende band op
het · rangeerterrein' begint te lopen, bij poortjes nemen de gevraagde planten automatisch een andere afslag
en binnen een half uur staat de gevraagde partij klaar voor transport.
Door deze miljoenen investering kan Rijnplant nu met nog minder mensen werken . Er is een vaste kern van
twintig man, de rest bestaat uit oproepkrachten. ,,Je ontkomt er niet aan", zegt Van Rijn. ,,Als je je kosten niet
zo laag mogelijk houdt, lig je er op een slechte dag uit ."
De concurrentie uit Afrika wordt steeds sterker. Daar is het klimaat gunstig, zijn de kosten van grond en arbeid
slechts een fractie van de Nederlandse. Bovendien professionaliseert de sector er in hoog tempo, want ook
Nederlandse siertelers hebben zich - met al hun technische expertise - inmiddels in landen als Kenia gevestigd .
Daar kan de Nederlandse tuinbouw op den duur toch onmogelijk tegenop? Maar daar is Van Rijn niet zo somber
over. ,,Kweek, handel en research zitten in Nederland vlak bij elkaar, die samenballing geeft ons een enorme
kracht. En het grote nadeel van de Afrikaanse telers is dat ze geen thuismarkt hebben, ze moeten exporteren .
Als de dollar weer stijgt of de olieprijzen omhooggaan, merken zij dat direct. Bovendien hebben wij misschien
hogere verwarmingskosten , zij hebben hogere koelkosten. Het gaat daar ook niet voor niets."
Verdelen
De concurrentiekracht van de sierteelt komt ook door de mogelijkheden tot vernieuwing, zegt Vinus
Zachariasse . ,, Een plant kun je eindeloos veranderen . Neem de anthurium, die was een tijd uit de mode, want
er zaten maar twee bloemen aan . Toen is men aan het veredelen geslagen, en nu hebben ze een anthurium
met 25 bloemen . Dat is een boeket. In de varkenshouderij is dat veel lastiger. Want tja, aan een varken kun je
niet zo veel veranderen . Een andere krul in de staart misschien. "
Met gierende motoren raast de 747 boven het erf van Cor Zandvliet in de Haarlemmermeer . Hij vertelde net
dat ook hij wel eens overweegt om andere inkomstenbronnen aan te boren. Een zorgboerderij voor verslaafden
bijvoorbeeld, of een campingboerderij . Maar met zo veel vliegtuiglawaai - en het constante gedruis van de A9
die vla k langs het erf loopt - lijkt de weg van het agrotoerisme voor Zandvliet gesloten .
Zandvliet is aangewezen op een andere inkomstenbron: een bijbaan buiten de landbouw . Dat kan niet anders ,
want met zijn ongeveer 80 koeien en 250 schapen geldt Zandvliet (53) naar de huidige maatstaven als een
"hobbyboer". ,,Zo noemen me ze hier" , vertelt hij . ,,En ze hebben gelij k. Met zo weinig dieren is het eigenlijk
niet meer te doen ."
Hier is pas te zien hoe sterk het boerenleven is veranderd . Zandvliets vader had vroeger 24 koeien en kon daar
goed van leven . Hij heeft meer dan drie keer zo veel koeien, een veelvoud van het aantal schapen, en nog
moet hij er naast werken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
Als hovenier werkt hij, drie dagen in de week. Leuk werk, en hij heeft veel vrijheid bij het verdelen van zijn tijd
over het bedrijf en zijn hoveniersbaantje. Maar zijn hart ligt bij de boerderij . ,,Als het tegen drie uur loopt,
begin ik ongeduldig op mijn horloge te kijken ."
Een bijbaan is voor veel kleine en middelgrote boeren pure noodzaak geworden . Volgens het LandbouwEconomisch Instituut zou 44 procent van de boerengezinnen onder de minimuminkomensgrens blijven zonder
een baan buiten het bedrijf. Banen als chauffeur, monteur of als natuuropzichter komen veel voor. ,,Triest vind
ik dat" , zegt Zandvliet, ,, dat je van alles moet verzinnen om aan je inkomen te komen . Een advocaat hoeft er
toch ook geen baantje bij te nemen?"
Een andere extra inkomstenbron vormen de vergoedingen voor landschaps- en natuurbeheer. Zo ontvangt
Zandvl iet bijvoorbeeld vogelpremie . Als hij voor 15 juni het gras niet maait, kunnen de weidevogels hun kroost
grootbrengen. Daarvoor ontvangt hij 427 euro per hectare . Dat levert Zandvl iet een paar duizend euro per jaar
op .
En zo zijn er meer subsidies . · Plas-dras'-premie voor het onder water zetten van het land voor vogels die in nat
land broeden, ooipremie voor ieder geboren lam . Hij moet een beetje lachen . ,,Ik heb er nog veel meer :
stierenpremie, zoogkoeienpremie, schapenpremie . Als ik dat niet had, kon ik wel stoppen . We worden gewoon
in stand gehouden door de subsidies ."
Het uitgebreide stelsel van natuur- en landschapspremies en de steeds diversere consumentenmarkt bieden
creatieve boeren tal van mogelijkheden om het inkomen te vergroten , zegt Han Wiskerke, hoogleraar Rurale

Sociologie in Wageningen . ,,Als je een natuurgebied laat begrazen door een zeldzame rundsoort ontvang je
naast de vergoeding voor het natuuronderhoud een biodiversiteitspremie. En als het een koe is die ook nog
eens lekker smaakt, kun je het vlees verkopen als streekproduct. Als je niet kiest voor het produceren voor de
wereldmarkt, hangt je succes ervan af of je handige combinaties kiest ."
Maar voor hoelang nog? Het landbouwbeleid, inclusief de subsidies voor natuur- en landschapsverzorging is na
de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog steeds onderwerp van fe l politiek debat, zowel binnen de EU als
daarbuiten . Tot 2013 liggen de subsidies vast . Daarna zal de steun verminderen. ,,Dan zal de overheid wel op
een andere manier moeten bijspringen", zegt Zandvliet . ,,Want wie moet dan dit gebied onderhouden? Wie
houdt de sloten schoon? Of willen ze het allemaal laten verwilderen?"
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BDLAGE Il
Ontmoetingen langs het Beatrixkanaal (2)
'Het kanaal is belangrijk voor Eindhoven en mag niet verdwijnen'
Eindhoven - Tussen bedrijventerrein De Hurk in Strijp en Batadorp onder Best loopt een kanaal
van nog niet eens tien kilometer lang. Het is genoemd naar de koningin: het Beatrixkanaal. Erg
oud kan het niet zijn, maar toch bezit deze korte waterweg al genoeg historie om een verkenning
langs havens, kaden en kanaaldijken de moeite waard te maken. Hoe belangrijk is het
Beatrixkanaal eigenlijk voor Eindhoven? Is het volledig verouderd of heeft het nog een functie?
We zijn onderweg met de fiets om dat eens uit te vinden. De stad hebben we achter ons gelaten,
wanneer wij het viaduct onder de A2 door zijn gepasseerd.

door Kees van Kemenade
Er ligt nóg een haven aan het Beatrixkanaal , die van Jachtenvereniging Beatrix. Havenmeester Ben
Peters staat net een passant te woord, die zojui st zijn boot heeft afgemeerd. Even later toont hij zijn
prachtig gelegen jachthaven, die aan beide zijden beschikt over grote werven.
"Mooi hè; vijfenzestig ligplaatsen en nog driehonderdvijftig op de wal, waar het onderhoud geschiedt.
Iedereen roemt de ligging tussen die mooie groene kanaaldijken, daarom komen ze hier graag. Wij
hebben hier vijfhonderd leden en krijgen minstens zoveel gasten. Ik denk dat de haven economisch
belangrijk is voor Eindhoven. Al die mensen geven hier geld uit. Niet alleen op het haventerras hier,
maar ze gaan ook kijken wat de stad te bieden heeft."
Alleen dus maar positieve indrukken? "Was het maar waar. Er is veel te weinig onderhoud aan het
kanaal. De bodem slibt langzaam dicht. De schepen mogen nog maar een diepgang van 1.90 meter
hebben en dat is te weinig. Ze gaan dan meteen met de kiel over de bodem. Weet je, er is zelfs sprake
van dat de gemeente van het kanaal af wil. Ik zou dat zeer betreuren en niet alleen vanwege het
vervallen van de mogelijkheden voor de watersport en de
recreatie."

Zand voor het vliegveld
We laten de jachthaven achter ons en gaan verder over de noordoostelijke kanaaldijk . De
Canadapopulieren ruisen aangenaam in de wind. Het is een boom die bij uitstek geschikt is voor een
vochtige omgeving als een kanaaloever. Ze groeien hard en buigen hier allemaal in dezelfde richting,
veroorzaakt door de overheersende wind uit het noordwesten . De populieren laten hun eerste bladeren
al vallen, die voor een aangename kruidige geur zorgen. De rust wordt verstoord door een enorm
vrachtvliegtuig dat boven mijn hoofd de landing inzet. Bij de brug van Lan sard zie ik nog net hoe het
toestel achter de gebouwen van vliegveld Eindhoven verdwijnt.
Toen men hier in de jaren dertig het kanaal groef kwamen vele kubieke meters zand vrij en dat
gebruikte men om de Strijpsche Heide te egaliseren. Het was een lang gekoesterd pl an van Philips om
Eindhoven een eigen luchthaven te laten bezitten, vanwege de toename van de handel scontacten met
het buitenland. Het zand van het Beatrixkanaal heeft dat mede gerealiseerd. Er hoefde toen alleen nog
maar gras te worden aangelegd, want in de eerste jaren landde men op een gazon. Het hier gelegen
gehucht Welschap verdween bij de aanleg, al bleef de naam vele jaren lang voortleven in de nu in
onbruik geraakte aanduiding Vliegveld Welschap.
Fietsrecreatie
Bij de brug in de Oirschotsedijk tref ik Sebasti aan Cosentino. Hij heeft er een mobiele snackbar en
Italiaanse ij ssalon ingericht. De naam van zijn uitspanning is geen verassing: ' Friture Beatrix ' . De ij sen frietverkoper is zeer tevreden met zijn plek: "Ik sta hier al vijfentwintig jaar, meneer. In het begin
alleen met ij s, maar nu ook met een frituur. Dit hier is de beste locatie in Eindhoven! Maar alleen al s
het mooi weer is, dan is het druk met fietsers, jetskiërs, crossers van verderop de crossbaan en van
gewone voorbijgangers. Uit heel Nederland en van daarbuiten komen ze hier."
Ik moet even pl aats maken voor een paar fietsers die van het mooie weer genieten en tijdens de tocht
hun honger komen stillen . Ze zijn al een hele poos onderweg.

"Wij komen uit Oirschot en fietsen hier in de omgeving, richting Eindhoven. De kanaaldijken zijn
geweldige fietspaden, want je hebt er geen hinder van het autoverkeer. Het is er zo rustig dat je de
vogels hoort zingen. Wij fiet sen hier vaak."
Inderdaad, een kanaal trekt recreanten. Niemand vindt het leuk door een open polder te fietsen , waar
niet veel te zien is en de wind het trappen op de pedalen soms tot een kwelling kan maken. Maar hier
komt een bootje voorbij en is er het groen en de beschutting van bomen en struiken. Dat maakt
fietsrecreatie tot een genot.

Jaagpad
Het lijkt wel of de ontwerpers van het Beatrixkaneel nog een jaagpad hebben voorzien op de oever.
Jagen is het voortslepen van een schip, zonder motor, door een paard dat op een speciaal pad aan de
oever loopt. Voordat de motorschepen algemene ingang vonden, was dat de aangewezen manier
waarop boten werden voortgedreven. De stuurman moest de boot voortdurend afhouden van de oever
door tegen te sturen, of zich met een stok af te zetten van de kant.
Bij het ontwerp in dit kanaal in de jaren twintig was het jaagpaard al sterk op zijn retour, ik denk dat
ze er hier nog rekening mee hebben gehouden. Niet bij de bruggen, want die zijn na de oorlog allemaal
nieuw gebouwd, zonder passeermogelijkheid voor een paard op het jaagpad.
Wel een heel trage wijze van reizen moet dat geweest zijn met zo'n trekschuit, denk ik , en net op dat
ogenblik ga ik opnieuw onder de autosnelweg door. Gek genoeg heb je met het hier diep liggende
kanaal helemaal geen last van de herrie van de snelweg A2. Het geluid gaat helemaal aan de fietser
voorbij.
Ik zie nog een belangrijke bestaansreden voor het Beatrixkanaal, voor de dijken in ieder geval. Ze
dienen als een soort snelweg voor fietsende forensen. In minder dan een half uur ben je vanuit Best in
het hart van Eindhoven. De gemeente heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat ieder wielrijder wéér een
auto minder is die de wegen in de stad verstopt, en heeft moderne straatverlichting langs het fietspad
aangelegd.
Een fabrieksnederzetting
We naderen het einde van het Beatrixkanaal , of het begin, zoals u wilt. Door de struiken rechts van het
pad zie ik de huizen van Batadorp. In 1934 vestigde de Tsjechische schoenfabrikant zich hier en
besloot meteen maar om bij zijn moderne bedrijf een arbeiderswijk te bouwen. Voor die tijd waren de
huizen bu itengewoon vooruitstrevend opgezet met badkamer, waterleiding, riolering en
gasverwarming. Batadorp was altijd een geïsoleerd stukje Best, waar werkgelegenheid en wonen met
elkaar vergroeid waren.
Ik sta nu op de brug die, hoe kan het ook anders, Beatrixbrug heet en neem het kanaal in ogenschouw.
Kaarsrecht loopt het in de richting van Eindhoven; in de verte een van de twee flauwe bochten die in
de loop zijn opgenomen. Al s ik me omdraai zie ik de plek waar het Beatrixkanaal uitmondt in het
Wilhelminakanaal. Grootmoeder en kleindochter zijn hier verenigd in hun namen. Op deze plaats
begonnen op 15 juli 1930 de eerste werkzaamheden aan deze waterweg, door potige gravers die
gewend waren aan zware lichamelijke inspanning. Eindhoven zou tien jaar moeten wachten voordat
het project werd voltooid. Crisis en oorlogsgeweld vertraagden de aanleg aanzienlijk. Maar armoede
bij de overheid en springladingen hebben de waterweg niet kunnen vernietigen, zou dan desinteresse
het in de huidige tijd wel kunnen?
Waterstaatkundige functie
Nog één belangrijke functie moet ik noemen . Het Beatrixkanaal zorgt niet alleen voor de afwatering
van Eindhoven en een deel van de Kempen , maar de waterweg houdt ook veel vocht vast. Het fungeert
daarmee als een belangrijk waterbekken in de strijd tegen de verdroging van de provincie. We weten
nu echt wel dat het geen zin heeft om alle regenwater zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Want na
een natte tijd komt er weer een periode van droogte en dan is water onontbeerlijk. Het Beatrixkanaal
heeft zelf geen stuwen om het water vast te houden. Hoeft dat ook niet, want het maakt integraal deel
uit van de waterhui shouding in het Wilhelminakanaal. Gemeentewerken moet gewoon af en toe een
baggerschuit door deze waterweg sturen , zodat hij niet gereduceerd wordt tot een brede sloot.
Terwijl ik terugfiets naar het beginpunt aan de Beatrixhaven, denk ik wat voor mij nu het grootste
bel ang is. In ieder geval de recreatie; het genot van bewegen in de natuur.
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