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Bijlagen bij regels (ontwerp)

Handreiking
Kwaliteitsverbetering van het landschap
Gemert-Bakel

Versie: 4
Status: Gewijzigd door B&W
Datum: 21 april 2020

Waarom een handreiking?
De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en
vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling. Door de
dynamiek van ontwikkelingen ontstaat het gevaar dat de verschillen tussen stad en land en
de diversiteit van natuur en landschap verloren gaan. Om de kwaliteit van het landschap te
versterken heeft de provincie in haar Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening
Ruimte Noord-Brabant het principe van ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’
geïntroduceerd.
In de Verordening Ruimte Noord-Brabant zijn regels vastgelegd die de belangen van de
provincie bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten beschermen. Met deze regels moet bij de
opstelling van bestemmingsplannen rekening worden gehouden. In artikel 3.2. van de
Verordening Ruimte Noord-Brabant wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen in
het buitengebied gepaard gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiele
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve
recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. Dit principe omvat kort
samengevat dat er enerzijds ontwikkelingsruimte wordt geboden mits deze tevens gepaard
gaat met maatregelen die het landschap –in de brede zin- versterken. Dit kan onder andere
door landschapselementen aan te leggen maar ook door specifieke aandacht te
schenken aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing of door behoud van waardevolle
cultuurhistorische elementen. Deze zogenoemde kwaliteitsverbetering van het landschap is
van toepassing op alle ontwikkelingen in het buitengebied die niet direct zijn toegestaan
binnen de directe regels van het geldende bestemmingsplan, maar waaraan vanuit
ruimtelijke overwegingen toch medewerking kan worden verleend. De verplichting om de
kwaliteit te verbeteren komt bovenop de ‘basis’-verplichting om de zorgen voor de
(handhaving) van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, zoals is opgenomen in artikel
3.1 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant.
De Verordening Ruimte Noord-Brabant schrijft niet voor hoe en in welke mate ontwikkelingen
aan de kwaliteit van het landschap moeten bijdragen. Nadrukkelijk heeft de provincie zich
daarbij op het standpunt gesteld dat de gemeenten dit zelf mogen bepalen, zij het dat de
provincie wel minimale eisen stelt. Deze eisen zijn opgenomen in een provinciale
handreiking, waarin door de provincie wordt geschetst op welke manieren met de eis uit de
Verordening Ruimte Noord-Brabant kan worden omgegaan en wat het verwachtingsniveau is
ten aanzien van de verwachte inspanning. Op grond van de Verordening Ruimte NoordBrabant worden investeringen in:
1. de kwaliteit van bodem/water/natuur/landschap/cultuurhistorie;
2. in extensieve recreatieve mogelijkheden
beschouwd als investeringen in de kwaliteit van het landschap.
Een gemeente kan er voor kiezen om per ontwikkeling te onderbouwen hoe met
kwaliteitsverbetering wordt omgegaan en per ontwikkeling overleg te hebben met de
provincie of met deze onderbouwing kan worden ingestemd. Er kan ook voor worden
gekozen om vooraf vast te leggen hoe in het algemeen met kwaliteitsverbetering wordt
omgegaan en deze vervolgens onderdeel te laten zijn van het bestemmingsplan.
Dit laatste heeft als voordeel dat vooraf in het overgrote deel van de gevallen voor de
initiatiefnemers duidelijk is welke bijdrage vanuit de ontwikkeling moet worden gedaan en dat
hierover overeenstemming bestaat met de provincie. Er wordt gestreefd naar een zoveel als
mogelijke uniforme aanpak. Deze notitie biedt de handreiking van deze uniforme aanpak.
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Toepassingsbereik handreiking
Elke ruimtelijke ontwikkeling buiten het “bestaand stedelijk gebied” moet op grond van de
Verordening Ruimte Noord-Brabant gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering van het
landschap. Voor ontwikkelingen binnen het bestaand stedelijk gebied hanteert Gemert-Bakel
een gemeentelijke, kwantitatieve groennorm. Deze handreiking is daarmee dan ook
uitdrukkelijk bedoeld voor ontwikkelingen in het buitengebied.
Daar waar het buitengebied in de Verordening Ruimte Noord-Brabant eveneens is
aangeduid als ‘Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ geven de artikelen 8.1 en 8.2 van de
Verordening Ruimte Noord-Brabant reeds de kaders voor mogelijke ontwikkelingsruimte.
Op ontwikkelingen die niet binnen deze bovengenoemde kaders vallen, en dus geen
stedelijke ontwikkelingen zijn, is deze handreiking wel van toepassing. Omdat deze
handreiking uitsluitend voor het buitengebied van toepassing is, zal deze handreiking een
onderdeel worden van het bestemmingsplan Buitengebied.

Welke ontwikkelingen, welke categorie
Deze notitie is van toepassing op ontwikkelingen waarvoor het bestemmingsplan aan het
college de bevoegdheid geeft om af te wijken van de regels of tot wijziging van het plan over
te gaan. Deze handreiking zal ook van toepassing zijn op herzieningen van het
bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van planontwikkeling.
Niet alle ontwikkelingen hebben een even grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied. Bovendien is een onderscheid te maken tussen ontwikkelingen die echt
thuishoren in het buitengebied en ontwikkelingen die dat minder doen, zoals wonen of nietagrarische bedrijfsfuncties. De impact wordt onder meer bepaald door:
- de omvang van de ontwikkeling;
- is er sprake van nieuw ruimtebeslag of wordt er gebruik gemaakt van bestaande
bebouwing;
- de aard van de ontwikkeling en de mogelijke hinder voor de omgeving
(verkeersaantrekkende werking, geluid, milieucategorie);
Rekening houdend met deze impact op de omgeving worden twee categorieën van
ruimtelijke ontwikkelingen onderscheiden. Afhankelijk van de impact wordt bepaald of artikel
3.2. van de Verordening Ruimte Noord-Brabant van toepassing is.
- Categorie 1.
- Categorie 2:

Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wel zorg wordt gedragen voor
behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit door middel van
landschappelijke inpassing van de ontwikkellocatie;
Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een investering in de
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt verlangd.

Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven om wat voor soort ontwikkelingen het gaat
per categorie. Hiermee kan bepaald worden welke investering verlangd wordt voor het
krijgen van de ontwikkelingsruimte. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op
de daadwerkelijke investering in landschap of de kwaliteitsverbetering van het landschap.
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Begrippen
-

Basisinspanning: de minimale investering die altijd bij een ruimtelijke ontwikkeling
wordt vereist
Erfbeplantingsplan: een plan (zie hiervoor de bijgevoegde richtlijnen) waaruit blijkt
hoe de groene erfinrichting zal worden gerealiseerd.
Groene erfinrichting: groenelementen, bestaande uit beplanting en/of andere
groenelementen, zoals een poel of vlinderweide. De groene erfinrichting is van
belang voor het behoud of versterken van de beeldkwaliteit ter plaatse.
Kwaliteitsverbetering (van het landschap): een fysieke verbetering van de aanwezige
en potentiele kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en/of
de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving.
Landschappelijke inpassing: een zodanige inpassing van een bestemmingsvlak door
groene erfinrichting, dat deze optimaal is afgestemd op de bestaande dan wel nog te
ontwikkelen ruimtelijk, natuurlijk en cultuurhistorische landschapskwaliteiten.
Ruimtelijke ontwikkeling: een ontwikkeling waarvoor een afwijkingsbevoegdheid,
wijzigingsbevoegdheid of herziening van het bestemmingsplan vereist is.

Categorie 1:
x

Basisinspanning: landschappelijke inpassing van de ontwikkellocatie,
bestaande uit:
o De landschappelijke inpassing dient te voldoen aan het
beeldkwaliteitsplan. (kwaliteit)
o 20% van de omvang van het bestemmingsvlak dient er voor
landschappelijke inpassing ingezet te worden; (kwantiteit)
- Kleinschalige ontwikkelingen met een minimale impact op de omgeving.
Het gaat hier om de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de directe bouw- en
gebruiksrechten met toepassing van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid zoals
opgenomen in het bestemmingsplan. De afwijkingsbevoegdheid voor de basisinspanning
zoals opgenomen in de afwijkingsbevoegdheid ‘Landschappelijk inpassing’ van het
bestemmingsplan, is (doorgaans) van toepassing waar de toets plaatsvindt of er voldoende
groene erfinrichting wordt gerealiseerd of reeds aanwezig is ten behoeve van de
landschappelijke inpassing. In deze categorie gaat het om de aanvragen waar óók de
toepassing van een andere binnenplanse afwijkingsbevoegdheid vereist is.
Het gaat hier om kleinschalige ontwikkelingen waarin al in het bestemmingsplan is voorzien
en is aangegeven dat deze onder voorwaarden zijn toegestaan. De impact van deze
ontwikkelingen op de omgeving is beperkt. De impact is beperkt omdat hierin voorzien is in
het bestemmingsplan en randvoorwaarden aan gesteld zijn. Ook kan de impact op de
omgeving minimaal zijn omdat er een nieuw gebruik ontwikkeld wordt dat een minimale
impact heeft op de omgeving. Het gaat in dit geval om ontwikkelingen waar vanuit de
Verordening Ruimte Noord-Brabant ook geen kwaliteitsverbetering wordt vereist.
Het gaat in dit geval om de volgende binnenplanse afwijkingsbevoegdheden:
a. Binnenplanse 10%-afwijking: kleine afwijkingen ten behoeve van oppervlakte, hoogte
of situering;
b. Realisatie schuilhutten;
c. Realisatie paardenbakken;
d. Realisatie opslag ruwvoer;
e. Realisatie permanente teeltondersteunende voorzieningen;
f. Uitbreiding bebouwing veehouderij;
g. Hogere bouw- en/of goothoogte bedrijfsbebouwing;
h. Gebruik voormalige agrarische bedrijfsbebouwing voor niet-agrarische doeleinden;
i. Verkoop van op het bedrijf vervaardigde of geteeld producten;
j. Tijdelijke huisvesting van werknemers;
k. Uitbreiding bedrijfsbebouwing ten behoeve van niet-agrarisch bedrijf;
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l. Omschakeling van bedrijfsvorm van een niet-agrarisch bedrijf;
m. Afwijken van de staat van bedrijfsactiviteiten;
n. Uitbreiding bedrijfsbebouwing ten behoeve van een maatschappelijk bedrijf;
o. Omschakeling van bedrijfsvorm van een maatschappelijk bedrijf;
p. Uitbreiding bedrijfsbebouwing ten behoeve van een recreatief bedrijf;
q. Omschakeling van bedrijfsvorm van een recreatief bedrijf;
r. Afwijken van de vereiste dakhelling bij een landhuis;
s. Vestigen van een aan huis verbonden bedrijf
t. Mantelzorg ouder-kind relatie;
u. Aanleg zwembad;
v. Dagrecreatieve nevenactiviteiten;
w. Verblijfsrecreatieve nevenactiviteiten (Bed and Breakfast);
x. Realisatie minicamping;
y. Uitbreiding bestaande groepsaccommodatie;
z. Afwijken van onderlinge afstand tussen gebouwen;
aa. Vervangende nieuwbouw woning op een andere locatie binnen het bestemmingsvlak;
bb. Hogere goot en/of bouwhoogte bij woningen;
cc. Vergroten inhoud woning door middel van het toevoegen bij (voormalige) boerderijen
van het inpandige voormalige bedrijfsgedeelte in het hoofdgebouw waarin ook de
(bedrijfs)woning is gelegen.

Categorie 2:
x

x

Basisinspanning: landschappelijke inpassing van de ontwikkellocatie,
bestaande uit:
o De landschappelijke inpassing dient te voldoen aan het
beeldkwaliteitsplan. (kwaliteit)
o 20% van de omvang van het bestemmingsvlak dient voor
landschappelijke inpassing ingezet te worden; (kwantiteit)
Aanvullende kwaliteitsverbetering van het landschap.

Dit zijn alle ontwikkelingen die niet passen in categorie 1. Dit betreft veelal ontwikkelingen die
wel ruimtelijk inpasbaar zijn maar die een beduidende invloed kunnen hebben op de
omgeving. Daarbij gaat het om ontwikkelingen waarbij vergroting van de vigerende
bouwmassa/-oppervlakte, vergroting van het vigerende
bestemmingsvlak en/of wijziging van hoofdfunctie aan de orde is. De inspanning voor
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt hiervoor genormeerd. Het gaat in dit geval om
ontwikkelingen waar vanuit de Verordening Ruimte Noord-Brabant wel kwaliteitsverbetering
wordt vereist.
De minimale investeringsverplichting betreft in elk geval het voorzien in een goede
landschappelijke inpassing (zoals de ontwikkelingen die zijn opgenomen in categorie 1) waar
ook hier de “20%-norm” de ondergrens is. Afhankelijk van de hoogte van deze minimale
investering, zal in bij sommige ontwikkelingen nog een aanvullende investering nodig zijn.
In deze categorie kan het gaan om de volgende wijzigingsbevoegdheden:
a. Vormverandering bestemmingsvlakken (voor elke bestemming);
b. Vergroting bestemmingsvlakken (voor elke bestemming);
c. Wijziging naar bestemming Wonen bij bedrijfsbeëindiging;
d. Omschakelen naar agrarisch verwant bedrijf;
e. Omschakelen naar niet-agrarisch bedrijf;
f. Boerderijsplitsing;
g. Omschakelen naar recreatief bedrijf;
h. Wijziging voormalige agrarische bedrijfswoning in plattelandswoning;
i. Splitsen van een landhuis;
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Maar ook de volgende afwijkingsbevoegdheden vallen onder deze categorie:
a. Vergroten inhoud (bedrijfs)woning, voor zover het niet betreft het toevoegen bij
(voormalige) boerderijen van het inpandige voormalige bedrijfsgedeelte in het
hoofdgebouw waarin ook de (bedrijfs)woning is gelegen;
b. Grotere oppervlakte bijbehorende bouwwerken bij woningen.
Indien er een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is voor een ontwikkeling, valt
deze ontwikkeling ook in categorie 2. Het gaat dan om wenselijke ontwikkelingen die niet
voorzien zijn in het bestemmingsplan middels een wijzigingsbevoegdheid maar wel passen
binnen het provinciaal beleid zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant. In
de Verordening Ruimte Noord-Brabant zijn wel de ontwikkelingen Ruimte voor Ruimte en
Landgoederen uitgesloten van de kwaliteitsverbetering van het landschap. Voor dergelijke
ontwikkelingen is deze handreiking derhalve niet van toepassing.

Bepalen investering in het landschap
Categorie 1: Landschappelijke inpassing
Hier gaat het om kleinschalige ontwikkelingen weinig tot geen impact hebben op de
omgeving. Hier wordt enkel de basisinspanning van landschappelijke inpassing vereist.
Hier wordt verlangd dat de ontwikkellocatie landschappelijk wordt ingepast, dat kwalitatief
voldoet aan het beeldkwaliteitsplan én minimaal 20% van de omvang van het
bestemmingsvlak behelst. Middels een erfbeplantingsplan zal de aanvrager van de
omgevingsvergunning kunnen aantonen dat de landschappelijke inpassing aan het
beeldkwaliteitsplan voldoet en dat er minimaal 20% (van de omvang van het
bestemmingsvlak) landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd. Deze landschappelijke
inpassing mag binnen het bestemmingsvlak gerealiseerd worden. Echter indien de
eigendomsgrenzen dit toelaten, is realisatie buiten het bestemmingsvlak ook toegestaan. Als
al sprake is van afdoende bestaande landschappelijke inpassing, zowel kwalitatief als
kwantitatief, kan daarmee ook worden volstaan.
Kwalitatief
Kwalitatief zal het erfbeplantingsplan getoetst worden aan de richtlijnen zoals opgenomen in
het beeldkwaliteitsplan.
Kwantitatief
Kwantitatief zal getoetst worden dat er minimaal 20% van de omvang van het
bestemmingsvlak aan landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd.
Voorbeeld: als de aanvrager een bestemmingsvlak van 5000 m2 heeft dan dient er minimaal
1000 m2 ten behoeve van de landschappelijke inpassing gerealiseerd/benut te worden
(binnen of buiten het bestemmingsvlak)
nb. Als de landschappelijke inpassing in de huidige situatie reeds voldoende is, en er wordt
geen afbreuk gedaan aan de bestaande landschappelijke inpassing door de nieuwe
ontwikkeling, dan kan (op grond van een (reeds bestaand) erfbeplantingsplan)
geconcludeerd worden dat er geen nadere investering noodzakelijk is voor de
landschappelijke inpassing.

Categorie 2: Kwaliteitsverbetering van het landschap
Kwantitatief
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Deze paragraaf beschrijft voor de ruimtelijke ontwikkelingen behorend tot categorie 2 de
methodiek waarmee kwantitatief de minimale omvang bepaald wordt van de investering die
gedaan moet worden ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het landschap.
Daarvoor is de methodiek gekozen waarbij gewerkt wordt met gestandaardiseerde
normbedragen per ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij wordt de “rode” ontwikkeling eerst
omgerekend naar euro’s. Daarvoor wordt eerst bepaald wat de waardestijging is van de
planologische wijziging: de waardestijging van de gronden minus de afwaardering van de
gronden.
Vervolgens wordt op basis van een percentage de minimale investering in euro’s in de
kwaliteit van het landschap bepaald. Dit percentage bedraagt tenminste 20% van de
waardestijging. Belangrijke voordeel van deze methodiek is dat het op veel ontwikkelingen
kan worden toegepast en dat het vooraf duidelijkheid biedt aan de initiatiefnemer.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bedragen die gerelateerd zijn aan de
ontwikkeling/ functie. Aan de hand van deze bedragen kan bepaald worden wat de
waardevermeerdering is die ontstaat bij de ruimtelijke ontwikkeling. Ter verduidelijking zijn er
ook voorbeelden gegeven.
20% van deze waardevermeerdering wordt als kwaliteitsverbetering van het landschap
geïnvesteerd.
nb. In tegenstelling tot categorie 1: als de landschappelijke inpassing in de huidige situatie
reeds voldoende is, dan kan dit niet als investering berekend worden (er wordt immers niet
daadwerkelijk geïnvesteerd). Enkel daadwerkelijk te realiseren landschappelijke inpassing
kan meegerekend worden in de totale investering in het landschap.
nb. Als uit de berekening van de waardevermeerdering blijkt dat er geen sprake is van
waardevermeerdering (bv omschakeling van agrarisch bedrijf naar agrarisch verwant bedrijf
of het bestemmen van een plattelandswoning) dan geldt hiervoor de investering in het
landschap gelijk aan categorie 1 ontwikkelingen: de basisinspanning van landschappelijke
inpassing.
Kwalitatief
Nadat is bepaald welk bedrag in de kwaliteitsverbetering van landschap moet worden
geïnvesteerd, is de vraag waarin moet worden geïnvesteerd. De voorkeur heeft het dat
investeringen plaatsvinden aansluitend, op of in de nabijheid van de locatie waar de
ontwikkeling plaatsvindt. Het is echter mogelijk dat investeringen niet in de nabijheid
gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan grond). Op dat moment
kan die investering worden ingezet elders binnen de gemeente, om gemeentelijke
beleidsdoelen met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap te realiseren. In de
Structuurvisie is vastgelegd welke landschapsprojecten hiermee worden gerealiseerd.
Als er ook geen mogelijkheid is op een andere locatie dan waar de ontwikkeling plaatsvindt,
dan is er een gemeentelijk Groenfonds. Dit Groenfonds is opgericht ten behoeve van de
realisatie van de landschapsprojecten zoals opgenomen in de Structuurvisie. Dit gaat in
overleg met de gemeente.
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de mogelijke investeringen en hoe de investering
gewaardeerd moet worden. Dit is zeker geen limitatieve lijst. De investering is voornamelijk
maatwerk. Per ontwikkeling moet worden bekeken wat de meest gewenste investering is en
hoe dit gewaardeerd wordt.
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Bijlage 1 Waardestijging bij categorie 2.
1. Vergroten inhoud van de woning
2. Vergroten oppervlakte bijgebouwen bij een woning
Bij de uitbreiding van woningen of het vergroten van de oppervlakte van bijgebouwen geldt
vaak niet dat er een uitbreiding plaatsvindt van de bestemming maar dat er een ruimere
bebouwingsmogelijkheid wordt geboden. Uiteindelijk is de waardestijging van het gehele
kavel inclusief bebouwingsmogelijkheden afhankelijk van de concrete ligging en de omvang
van de woonbestemming. Daarom is er sprake van een schatting. Doordat de woning ruimer
wordt, is het object ook meer geld waard. Ook door meer oppervlakte bijgebouw kan de
waarde stijgen.
De bouwkosten voor de bouw van een vrijstaande woning bedragen € 260,00/m31. Daarbij is
aansluiting gezocht bij de bouwkosten zoals deze in het kader van het bepalen van
legeskosten op een omgevingsvergunning worden gehanteerd (bouwkostenlijst). De
bouwkosten voor de bouw van een bijgebouw is € 112,- per m32.
De grondprijs van een woonkavel tot 1000 m2 (dit is doorgaans in het buitengebied het
geval) is gemiddeld € 100,-. De gronden boven de 1000 m2 zijn gewaardeerd op ongeveer €
70,-/m2.
Ongeveer 1000 m2 van een woonperceel wordt benut voor de bouwmogelijkheden. De
overige gronden worden gebruikt als tuin. De kosten voor een bouwvlak (1000 m2) met een
woning van 750 m3 en 150 m2 bijgebouw (goothoogte van 3 meter en nokhoogte van 5,5,
meter = 638 m3) is dan:
€100.000,- + € 195.000 + € 71.456 = € 366.456,-.
De verhouding van de kosten per deel ten opzichte van de totale kosten is dan afgerond:
27% + 53% + 20% = 100%
Door de woning te vergroten stijgt de waarde van het geheel met 53% van de bouwkosten.
Door de oppervlakte van de bijgebouwen te vergroten stijgt de waarde van het geheel met
20% van de bouwkosten.
Daarvan afgeleid zou een investering in bouwkosten met een omvang van € 260,- per m3
leiden tot een waardevermeerdering van het geheel met € 138,- per m3 (afgerond).
De kosten voor uitbreiding van het bijgebouw is € 112,- per m3. Uitgaande van een inhoud
van 638 m3 van het bijgebouw bij een oppervlakte van 150 m2, kost een m2 bijgebouw
gemiddeld € 476,-. De waardevermeerdering die dan ontstaat bij het uitbreiden van een
bijgebouw met 1 m2 is dan 20% van 476,- = € 95,-

Woning
Bijgebouw

1
2
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Kosten/
m3

Kosten/
m2

Waardevermeerdering Investering
landschap (20%)

€ 264,€ 112,-

€ 476,-

€ 138,- (53%)
€ 95,- (20%)

Bouwkostenlijst ROEB 2018
Bouwkostenlijst ROEB 2018

€ 27,- /m3
€ 19,- /m2

Voorbeelden:
a. Iemand wil zijn woning uitbreiden tot 825 m3.
Dit is 75 m3 meer dan bestemmingsplanmatig toegestaan. Volgens bovenstaande tabel
wordt er dan een kwaliteitsverbetering van 27 x 75 = € 2.025,- verlangd.
- Minimaal 20% landschappelijke inpassing moet in ieder geval gerealiseerd worden.
- Als er nog een bedrag aan investering overblijft na de landschappelijke inpassing,
dient dit op een andere wijze ingezet te worden (sloop, groenfonds)
b. Iemand wil een bijgebouw realiseren van 300 m2 (dit is het maximum).
Deze uitbreiding is 150 m2 meer dan toegestaan. Volgens de tabel wordt er dan een
kwaliteitsverbetering van 19 x 150 = € 2.850,- verlangd.
- Minimaal 20% landschappelijke inpassing moet in ieder geval gerealiseerd worden.
- Als er nog een bedrag aan investering overblijft na de landschappelijke inpassing,
dient dit op een andere wijze ingezet te worden (sloop, groenfonds)
3. Uitbreiding bestemmingsvlak
Bij uitbreiding van een bestemmingsvlak wordt grond met een agrarische bestemming
onbebouwd omgezet in een bestemming waarop wel gebouwd mag worden. Met deze
bestemmingswijziging wordt de grond meer waard.
Bij het bepalen van de waardevermeerdering wordt uitgegaan van de volgende waarden per
bestemming:
x Natuur
€ 1,- /m2
x Agrarisch
€ 5,- /m2
x Agrarisch bedrijf
€ 25,- /m2
3
€ 62,50 /m2
x Niet-agrarisch bedrijf
x Agrarisch verwant bedrijf
€ 25,- /m2
x Wonen
€ 100,- / m2 ≤ 1000 m2,
€ 70,- / m2 > 1000 m2
4
x Overige bestemmingen
€ 25,- /m2
20% van de waardevermeerdering bij de bestemmingsvlakvergroting dient als
kwaliteitsverbetering ingezet te worden.
Voorbeelden:
a. Een agrarisch bouwblok wordt uitgebreid van 1 tot 1,5 hectare.
5000 m2 gaat van de bestemming Agrarisch naar Agrarisch bedrijf. Dit leidt tot een
waardevermeerdering van € 20,- per m2 (25-5) = € 100.000,De investering in kwaliteitsverbetering is in dit geval € 20.000,-.
b. Een bedrijfsbestemming wordt uitgebreid met 350 m2.
De waardestijging van 350 m2 agrarische grond naar bedrijfsbestemming is € 20.125,3

Bij de ontwikkeling van niet-agrarische functies speelt een rol dat er door het toelaten van deze
functies in het buitengebied concurrentievervalsing optreedt ten opzichte van de speciaal voor deze
functie ontwikkelde bedrijventerreinen of duurdere grond in de kernen van het stedelijk gebied.
Daarom wordt voorgesteld om voor niet-agrarische functies aansluiting te zoeken bij de prijzen van
de kavels op bedrijventerreinen in de landelijk regio. De grondprijs van een bedrijfskavel op een
bedrijventerrein in Gemert-Bakel = € 125,- per m2. Een nuancering van deze prijs naar circa 50 % van
deze grondprijs is redelijk omdat de gebruiksmogelijkheden van een perceel in het buitengebied
beperkter zijn omdat het alleen om lichte bedrijvigheid mag gaan en de bebouwingsmogelijkheden
beperkt(er) zijn.
4
bv. horeca, maatschappelijk, recreatie
9

De kwaliteitsverbetering die moeten gerealiseerd vertegenwoordigt dan een waarde van
€ 4.025,-.
c. een woonbestemming van 800 m2 wordt met 500 m2 uitgebreid.
De eerste uitbreiding van 200 m2 (tot 1000 m2) vertegenwoordigt een waardevermeerdering
van € 19.000,- (200 x (100-5)). De overige 300 m2 leidt tot een waardevermeerdering van €
19.500,- (300 x (70-5)). In totaal is er een waardevermeerdering van € 38.500,-. Hierdoor
dient er een kwaliteitsverbetering gerealiseerd te worden van € 7.700,-.
4. Wijzigen van de bestemming
Ook als een bestemming wordt gewijzigd, dient met de bovenstaande bedragen te worden
bepaald wat de waardevermeerdering is.
Hier gelden dan ook weer de volgende waarden per bestemming:
x Natuur
€ 1,- /m2
x Agrarisch
€ 5,- /m2
x Agrarisch bedrijf
€ 25,- /m2
x Niet-agrarisch bedrijf5
€ 62,50 /m2
x Agrarisch verwant bedrijf
€ 25,- /m2
x Wonen
€ 100,- / m2 ≤ 1000 m2,
€ 70,- / m2 > 1000 m2
x Overige bestemmingen6
€ 25,- /m2
Hier dient dezelfde rekenwijze gehanteerd te worden als bij bestemmingsvlakvergrotingen.
De waardevermeerdering wordt bepaald aan de hand van de waardestijging van de gronden.
Voorbeelden:
a. Ontwikkeling VAB-locatie (Agrarisch bedrijf wordt niet-agrarisch bedrijf)
De waardestijging per m2 hier is €37,50,-. Deze stijging vindt plaats voor het
bestemmingsvlak dat overblijft (maximaal 5000 m2): € 187.500,-.
De overige gronden krijgen een agrarische bestemming waardoor een afwaardering ontstaat
van (uitgaande van een oorspronkelijk bestemmingsvlak van 1,5 hectare): 10.000 x 20 =
200.000.
De afwaardering is hier hoger dan de waardevermeerdering, waardoor er in het geheel geen
waardevermeerdering is. Van extra kwaliteitsverbetering, dan de landschappelijke inpassing
met een minimum van 20% van de omvang van het bestemmingsvlak, is hier dan geen
sprake.

b. een agrarisch bedrijf (1,5 hectare) beëindigt en alleen de woning blijft behouden en
wordt herbestemd tot burgerwoning.

5

Bij de ontwikkeling van niet-agrarische functies speelt een rol dat er door het toelaten van deze
functies in het buitengebied concurrentievervalsing optreedt ten opzichte van de speciaal voor deze
functie ontwikkelde bedrijventerreinen of duurdere grond in de kernen van het stedelijk gebied.
Daarom wordt voorgesteld om voor niet-agrarische functies aansluiting te zoeken bij de prijzen van
de kavels op bedrijventerreinen in de landelijk regio. De grondprijs van een bedrijfskavel op een
bedrijventerrein in Gemert-Bakel = € 125,- per m2. Een nuancering van deze prijs naar circa 50 % van
deze grondprijs is redelijk omdat de gebruiksmogelijkheden van een perceel in het buitengebied
beperkter zijn omdat het alleen om lichte bedrijvigheid mag gaan en de bebouwingsmogelijkheden
beperkt(er) zijn.
6
bv. horeca, maatschappelijk, recreatie
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Het bestemmingsvlak voor de burgerwoning wordt 3000 m2. Voor het woonkavel is de
waardestijging dan € 165.000,- (1000 x (100-25) + 2000 x (70-25)). De overige 12.000 m2
wordt omgezet naar agrarische bestemming hetgeen een afwaardering inhoudt van €
240.000,-.
De afwaardering is hier hoger dan de waardevermeerdering, waardoor er in het geheel geen
waardevermeerdering is. Van extra kwaliteitsverbetering, dan de landschappelijke inpassing
met een minimum van 20% van de omvang van het bestemmingsvlak, is hier dan geen
sprake. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat vanuit de zorgplicht voor ruimtelijke
kwaliteit, vereist zal worden dat overtollige (bedrijfs)bebouwing gesloopt zal moeten worden.
c. Het bestemmen van een plattelandswoning
In het geval van een plattelandswoning wordt de bestemming niet gewijzigd. Alleen binnen
de bestemming Agrarisch Bedrijf wordt een woning aangeduid als plattelandswoning.
Doordat er hier geen sprake is van een bestemmingswijziging, is er geen
kwaliteitsverbetering van het landschap vereist. Ook hier geldt dat de landschappelijke
inpassing wel wordt vereist.
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Bijlage 2 Investering bij categorie 2
Er kan op meerdere wijze een geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering van het
landschap.
1. Allereerst dient de landschappelijke inpassing van de ontwikkellocatie voldoende
kwalitatief én kwantitatief te zijn.
2. Mocht er daarna nog meer investering vereist zijn op basis van de berekening zoals
hiervoor geschetst, dan zijn de onderstaande mogelijke fysieke investeringen een
optie:
a. aanleg of herstel van natuur- en landschapselementen ter versterking van de
landschapsstructuur;
b. aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik
zoals fiets- en wandelpaden;
c. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie;
d. sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen en
verwijderen verharding;
e. fysieke bijdrage aan realisering Ecologische hoofdstructuur (EHS) en ecologische
verbindingszones (EVZ’s).
1. Landschappelijke inpassing
Het bedrag dat met de realisering van landschappelijke inpassing gemoeid is kan afgeleid
worden uit het erfbeplantingsplan.
Investering: maatwerk: blijkt uit het erfbeplantingsplan en de bijbehorende kostenlijst voor
aanleg en onderhoud Alleen die landschappelijke inpassing die nog gerealiseerd moet
worden kan als investering worden gezien. De bestaande landschappelijke inpassing mag
uiteraard wel behouden blijven indien deze aan de kwalitatieve richtlijnen voldoet. Echter
deze kan niet bij de investering meegerekend worden.
2a. Natuur- en landschapselementen
Met betrekking tot een investering in de aanleg van natuur- en landschapselementen is
maatwerk belangrijk. In overleg met de gemeente zal nader bepaald worden of
landschapselementen gerealiseerd of hersteld kunnen worden.
Investering: maatwerk: blijkt uit een realistische kostenlijst voor aanleg en onderhoud. Er zijn
voldoende praktijkgegevens bekend om de kosten gemoeid met aanleg en onderhoud van
allerlei natuurdoeltypen te kunnen bepalen.
2b. Voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik
Ook een investering in de aanleg van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief
recreatief medegebruik wordt als onderdeel van kwaliteitsverbetering van het landschap
gezien. Het gaat hier om het realiseren van fiets- en wandelpaden en deze
toegankelijk/openbaar te maken.
Investering: maatwerk: blijkt uit een realistische kostenlijst voor aanleg en onderhoud
2c. Cultuurhistorie
Het is ook mogelijk om te investeren in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, elementen
of terreinen in de omgeving. Ook hier is nader overleg met de gemeente van belang. In
overleg met de gemeente kan bepaald worden wat van zodanige waarde is, dat investeren
hierin een kwaliteitsverbetering oplevert.
Investering: maatwerk: blijkt uit een realistische kostenlijst voor realisatie
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2d. Sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kassen
Het verwijderen van overbodige, landschappelijk storende bebouwing in het buitengebied
vormt een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landelijke gebied.
Investering: Voor het slopen van stallen en andere bedrijfsbebouwing (inclusief asbest en
kelders) wordt gerekend met kosten van € 25,00 per m2 en bij het saneren van kassen met
€5,00 per m2 glas.
2e. Fysieke bijdrage aan NNB en EVZ’s
De kwaliteitsverbetering kan betrekking hebben op het realiseren van delen van de
ecologische hoofdstructuur en van ecologische verbindingszones. Hierbij worden veelal
agrarische gronden omgezet in een natuurbestemming.
Investering: maatwerk: blijkt uit een realistische kostenlijst voor aanleg en onderhoud. Er zijn
voldoende praktijkgegevens bekend om de kosten gemoeid met aanleg en onderhoud van
allerlei natuurdoeltypen te kunnen bepalen.
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Bijlage 2 Zorgvuldige dialoog
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Bijlagen bij regels (ontwerp)

Spelregels voor het voeren van een zorgvuldige dialoog
Inleiding
De provincie Brabant heeft met de Verordening Ruimte 2014 een nieuw toetsingselement
toegevoegd aan een omgevingsvergunning. Deze regels zijn ook overgenomen in de
Verordening Ruimte Noord-Brabant (juli 2017). Wanneer er sprake is van een toename van
de oppervlakte van de bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij wordt
de initiatiefnemer verplicht een zorgvuldige dialoog te voeren. Het is verder aan de gemeente
hoe deze zorgvuldige dialoog wordt ingevuld. Middels deze spelregels wil de gemeente
Gemert-Bakel een invulling geven aan de zorgvuldige dialoog.
De gemeente Gemert-Bakel is van mening dat een zorgvuldige dialoog niet alleen van
belang kan zijn voor initiatieven die betrekking hebben op een veehouderij, maar ook een
meerwaarde hebben als andere plannen worden gerealiseerd.
Het doel van een dialoog is om in een vroegtijdig stadium met elkaar ontwikkelingsplannen
en aandachtspunten te bespreken.
Voordelen van het aangaan van een dialoog alvorens de plannen worden ingediend bij de
gemeente zijn:
x Het kan helpen bij het herstellen of verbeteren van de relatie met de buren;
x Direct contact leidt mogelijk tot betere plannen maar in ieder geval tot meer begrip
voor elkaars standpunten;
x De buurt is op de hoogte van de planontwikkelingen. Door het plan met de buren te
bespreken is van te voren een inschatting te maken of er bezwaren worden
ingediend.

Initiatief en impact op omgeving
Niet elk initiatief heeft een zelfde ruimtelijke impact voor de omgeving. De gemeente is van
mening dat daarvoor verschillende aanpakken noodzakelijk zijn.
Initiatieven zijn in te delen in de volgende categorieën:
Categorie 1: Initiatieven met een geringe ruimtelijke impact voor de omgeving.
Voor deze categorie vindt de gemeente het niet noodzakelijk om een dialoog op enige wijze
vast te leggen. Natuurlijk stimuleert de gemeente in gesprek te gaan met de buren, echter
voor deze plannen legt de gemeente daar geen verplichting voor op.
Voorbeelden: omgevingsvergunningen die voldoen aan het bestemmingsplan (uitgezonderd
agrarische bedrijven), kleine bijgebouwen, inpandige wijzigingen (bij veehouderijen zonder
dat het dierenaantal toeneemt).
Categorie 2: Initiatieven met een gemiddelde ruimtelijke impact voor de omgeving
Voor deze categorie vindt de gemeente Gemert-Bakel het voldoende dat de omwonenden
een formulier invullen waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn gebracht van de geplande
ontwikkelingen.
Bestemmingsplanwijzigingen / -herzieningen behandelt door de afdeling Vergunningen en
Toezicht. Het betreft afzonderlijke kleinere projecten (voorbeelden: realiseren woning,
bouwblokwijziging, VAB-locatie, plattelandswoning etc).

Categorie 3: Initiatieven met een grote ruimtelijke impact voor de omgeving
Voor deze categorie vindt de gemeente het noodzakelijk dat er een dialoog gevoerd wordt.
Uitgangspunt is dat in een gezamenlijk gesprek het initiatief door de initiatiefnemer wordt
toegelicht en de buurt de kans heeft om op het plan te reageren.
Categorie 3 is van toepassing indien de gemeente het plan als project behandelt of indien er
sprake is van een toename van de bestaande oppervlakte dierenverblijf of het in gebruik
nemen van een aanwezig gebouw als dierenverblijf (rechtstreeks werkende regels
Verordening Ruimte).

Werkwijze
Vooraf geeft de zaakbeheerder of projectleider van de gemeente aan de initiatiefnemer door
in welke categorie het plan valt en wat er voor de dialoog moet gebeuren. Het is niet mogelijk
om in dit document voor elk specifiek geval vooraf aan te geven in welke categorie het plan
valt. Met voorbeelden is een aanzet gegeven. De zaakbeheerder van de gemeente zal de
dialoog beoordelen.
Categorie 1: Initiatieven met een geringe ruimtelijke impact voor de omgeving.
Voor deze categorie is geen werkwijze noodzakelijk. Er worden immers geen extra gegevens
opgevraagd.
Categorie 2: Initiatieven met een gemiddelde ruimtelijke impact voor de omgeving.
x De initiatiefnemer laat de betrokken partijen een standaard dialoogformulier invullen
(zie bijlage 1);
x voor het buitengebied geldt dat de initiatiefnemer van
o een agrarisch/veehouderij initiatief minimaal de omwonenden /
belanghebbenden binnen een straal van 500 meter benaderd. De afstand
wordt gemeten vanaf de rand van het bouwblok van de initiatiefnemer.
Daarnaast dient er nagedacht te worden of er aanleiding is deze straal te
vergroten;
o overige ontwikkelingen (niet agrarisch, niet veehouderij) de direct
aanwonenden / belanghebbenden een formulier in laat vullen. Hierbij de
opmerking wanneer de impact dusdanig groot is dat het ook andere locaties
beïnvloed, het gebied te vergroten.
x in het binnengebied is het uitgangspunt dat direct aanwonenden / belanghebbenden
een formulier ontvangen. Ook hierbij de opmerking wanneer de impact dusdanig
groot is dat het ook andere locaties beïnvloedt het gebied te vergroten;
x het formulier wordt ingediend gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan of indien
er geen bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is bij een aanvraag
omgevingsvergunning;
x Communicatie door de initiatiefnemer voorafgaand aan het indienen van het
ontwerpbestemmingsplan of aanvraag omgevingsvergunning wordt door de
gemeente gestimuleerd.
Categorie 3: Initiatieven met een grote ruimtelijke impact voor de omgeving
x De initiatiefnemer nodigt de buurt, relevante belangenorganisaties en
leefbaarheidsnetwerken zoals een dorpsraad uit, om met hen in gesprek te gaan over
zijn wensen, plannen en mogelijke zorgen. Ook stelt de initiatiefnemer vooraf de
gemeente op de hoogte van de datum van de dialoog.
x voor het buitengebied geldt dat de initiatiefnemer van
o een agrarisch/veehouderij initiatief minimaal de omwonenden /
belanghebbenden binnen een straal van 500 meter uitnodigt. De afstand
wordt gemeten vanaf de rand van het bouwblok van de initiatiefnemer.
Daarnaast dient er nagedacht te worden of er aanleiding is deze straal te
vergroten;

overige ontwikkelingen (niet agrarisch, niet veehouderij) de direct
aanwonenden / belanghebbenden uitnodigt. Hierbij de opmerking wanneer
een impact dusdanig groot is dat het ook andere locaties beïnvloed, het
gebied te vergroten.
in het binnengebied is het uitgangspunt dat direct aanwonenden / belanghebbenden
worden uitgenodigd. Ook hier de opmerking dat wanneer de impact dusdanig groot is
dat het ook andere locaties beïnvloedt de straal te vergroten;
het is aan de initiatiefnemer om de dialoog gezamenlijk met de adviseur in goede
banen te leiden. De gemeente is hierin geen partij, tenzij het een gemeentelijk project
betreft;
o

x
x

Er wordt door de initiatiefnemer een verslag gemaakt van de bijeenkomst. In dit verslag staat
in ieder geval het volgende:
- waar en wanneer de dialoog heeft plaatsgevonden;
- de uitnodiging van de dialoog aan de genodigden;
- wie er uitgenodigd zijn om naar de dialoog te gaan;
- wie er aanwezig waren en bij welk object de aanwezige behoort;
- wie zich eventueel heeft afgemeld;
- een reactie met bijbehorende motivering op de gestelde vragen.
x alle aanwezigen en degene die zich afgemeld hadden, krijgen de mogelijkheid ook
het formulier in te vullen (bijlage 1);
x het formulier wordt met het verslag van de dialoog ingediend gezamenlijk met het
ontwerpbestemmingsplan of indien er geen bestemmingsplanprocedure noodzakelijk
is bij een aanvraag omgevingsvergunning.

Algemeen
Voor agrarische ontwikkelingen waarbij het dierenaantal toeneemt is vanuit de Verordening
Ruimte Noord-Brabant een verplichting om een dialoog te voeren. Indien de initiatiefnemer
de communicatielijn uit deze beleidsnotitie niet volgt, wordt niet voldaan aan de eisen van de
Verordening en kan het plan geen goedkeuring krijgen.
Voor de overige ontwikkelingen is geen wettelijke verplichting opgelegd. De voorgeschreven
werkwijze is geen juridische verplichting maar een wens van de gemeente zodat bij de
besluitvorming inzichtelijk is hoe de communicatie is verlopen.
De zaakbeheerder of projectleider van de gemeenten zal de initiatiefnemer vooraf inlichten
over de vastgestelde werkwijze. Indien de initiatiefnemer ervoor kiest deze communicatielijn
niet te volgen, zal dit bij de besluitvorming aan het college en de raad kenbaar gemaakt
worden.

Bijlage 1: Dialoog formulier

Formulier zorgvuldige dialoog
De gemeente heeft dit formulier opgesteld om inzicht te krijgen of de buurt op de hoogte is
van de ontwikkeling van een initiatiefnemer. Wij verzoeken alle partijen die het formulier
toegestuurd krijgen van de initiatiefnemer het formulier te ondertekenen en te retourneren
naar de initiatiefnemer. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat het formulier wordt ingeleverd bij
de gemeente.

In te vullen door initiatiefnemer
Naam initiatiefnemer:…………………………………………………………………………………
Locatie ontwikkeling:…………………………………………………………………………………
Toelichting initiatief:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
formulier afgegeven op datum: ……………..

In te vullen door de belanghebbende:
Naam:……………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………
Bent u eigenaar van het pand? (doorhalen wat niet van toepassing is)
ja / nee
Indien nee, hoe bent u dan een belanghebbende? (doorhalen wat niet van toepassing is)
Omwonende / buurtbewoner / huurder pand / anders nl:……………………….
Bent u bekend met de ontwikkelingen van de initiatiefnemer? (doorhalen wat niet van
toepassing is)
ja / nee
Heeft u bezwaren tegen het voorgestelde initiatief? (doorhalen wat niet van toepassing
is)
Let op: Indien u hier kenbaar maakt dat u bezwaar heeft, is dit geen juridische
grondslag voor een officieel bezwaar. De inzagetermijn van het bestemmingsplan of
omgevingsvergunning is het officiële moment om een zienswijze of bezwaarschrift
naar de gemeente te sturen.
ja / nee
Opmerkingen op de voorgestelde ontwikkeling?

Datum:

Naam en handtekening:
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Bijlage 3 Beeldkwaliteitsplan buitengebied
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gemeente Gemert-Bakel

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED

versie: oktober 2016

gemeente Gemert-Bakel

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED

Van oudsher samenhang tussen erf en landschap
DĞŶŐŝŶŐ ǀĂŶ ĨƵŶĐƟĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ
Toetsingskader
/ŶƐƉŝƌĂƟĞďƌŽŶ

&ŽĐƵƐ ŽƉ ƐĐŚĂĂůǀĞƌŐƌŽƟŶŐ ĞŶ s

<ǁĂůŝƚĞŝƚƐǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ ŝƐ ŵĂĂƚǁĞƌŬ
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HET PEELONTGINNINGENLANDSCHAP

tĂƚ ŝƐ ĞĞŶ WĞĞůŽŶƚŐŝŶŶŝŶŐĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉ͍
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1: Randvoorwaarden landschap
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BIJLAGE 1 - TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING
COLOFON







HET KAMPENLANDSCHAP MET OUDE AKKERS

tĂƚ ŝƐ ĞĞŶ ŬĂŵƉĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉ͍
,ŽĞ ƉĂƐƚ Ƶǁ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂŵƉĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŵĞƚ ŽƵĚĞ ĂŬŬĞƌƐ͍
1: Randvoorwaarden landschap
Ϯ͗ ZĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ĞƌĮŶƌŝĐŚƟŶŐ
ϯ͗ ZĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďĞďŽƵǁŝŶŐ

2.3




HET BEEKDALLANDSCHAP

tĂƚ ŝƐ ĞĞŶ ďĞĞŬĚĂůůĂŶĚƐĐŚĂƉ͍
,ŽĞ ƉĂƐƚ Ƶǁ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ŝŶ ŚĞƚ ďĞĞŬĚĂůůĂŶĚƐĐŚĂƉ͍
1: Randvoorwaarden landschap
Ϯ͗ ZĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ĞƌĮŶƌŝĐŚƟŶŐ
ϯ͗ ZĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďĞďŽƵǁŝŶŐ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

2.2

ALGEMENE BESCHOUWING VAN HET BUITENGEBIED

Landschapstypen
/ŶĚĞůŝŶŐ ĞŶ ďĞŐƌĞŶǌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůĂŶĚƐĐŚĂƉƐƚǇƉĞŶ
Zonering van het erf
KǀĞƌǌŝĐŚƚ ƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐ ĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐ ĞƌĨ ƉĞƌ ůĂŶĚƐĐŚĂƉƐƚǇƉĞ ;ŝŶĚŝĐĂƟĞĨͿ
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ISIE OP BEELDKWALITEIT

In de loop der jaren is het belang van andere functies
in het buitengebied sterk gegroeid, waardoor het
noodzakelijk is om aandacht te besteden aan een
goede afstemming van deze functies en de gewenste
beeldkwaliteit te ‘bewaken’. Dit beeldkwaliteitsplan
buitengebied vormt hier de leidraad voor.

Menging van functies in het buitengebied
Het huidige buitengebied kenmerkt zich echter
door een veelheid aan functies en ontwikkelingen,
waardoor naast de landbouw, nieuwe functies een
beeldbepalende betekenis hebben gekregen. Hierbij
valt te denken aan functies zoals:
 natuurontwikkeling;
 waterberging;
 recreatie;
 wonen, en:
 kleinschalige bedrijvigheid.

Van oudsher samenhang tussen erf en landschap
Van oudsher heeft de landbouw een belangrijke
beelddragende functie in het buitengebied en is er
sprake van een sterke samenhang tussen de agrarische
erven/bebouwing en het omringende landschap.
De oude gehuchten kennen een sterke agrarische
oorsprong en hebben veelal een sterke historische
samenhang met de oude akkers (potstalsystemen).

&

nspiratiebron





Past de ontwikkeling bij zijn omgeving? Oftewel,
gaat deze niet ten koste van de beeldbepalende
functies?
Hoe dient de ontwikkeling vormgegeven te
worden, zodat er sprake is van een goede
landschappelijke inpassing?

In dit document wordt dus niet aangegeven welke
ontwikkelingen wel of niet zijn toegestaan, maar
wordt wel het volgende aangegeven:

Toetsingskader
Het beeldkwaliteitsplan buitengebied is in de basis
een toetsingskader voor ontwikkelingen of deze
passen binnen de gewenste beeldkwaliteit van het
buitengebied, zoals de gemeente Gemert-Bakel
deze voor ogen heeft. Daarbij is in de gestelde
randvoorwaarden per landschapstype (op landschaps,
erf- en bebouwingsniveau), rekening gehouden met
functies die zich eenvoudig laten inpassen in het
landschap en functies waarbij een extra inspanning
geleverd dient te worden om de samenhang tussen het
erf en het landschap te behouden.

Sterke contrastrijke landschappen kunnen ruimte
bieden aan een veelheid aan functies, mits de
vorm waarin zij zich manifesteren bijdraagt aan de
kwaliteit van dat landschap. Dit document geeft
dan ook NIET aan of een ontwikkeling wel of niet is
toegestaan. Deze afweging wordt gemaakt in het
bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel.

oetsingskader

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED

De gemeente Gemert-Bakel is een
plattelandsgemeente met een groot en mooi
buitengebied. Een buitengebied met unieke
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische
kwaliteiten waar we trots op mogen zijn en die het
buitengebied aantrekkelijk maken om te ervaren en
in te verblijven. Deze gebieden en elementen noemen
we ‘beelddragers’. Ze oefenen sterke invloed uit op
de identiteit, het aanzicht en de belevingswaarde van
het buitengebied.

1

Inspiratiebron
Door duidelijkheid te scheppen over de beoogde
beelddragende functies in het buitengebied en de
landschappelijke kwaliteiten te benoemen, vormt het
document ook een inspiratiebron voor opbloeiende
initiatieven.
De ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap
staat centraal. Niet als onveranderbaar en knellend
kader voor ontwikkelingen, maar juist als basis voor
een innovatieve sociaal-economische ontwikkeling.

Geen landschapsontwikkelingsplan
Het beeldkwaliteitsplan heeft niet het karakter van
een landschapsontwikkelingsplan, waarbij op grote
schaal landschapsherstel kan plaatsvinden, maar
draagt hier wel aan bij.

Samenhang erf en landschap
Het beeldkwaliteitsplan richt zich op een goede
samenhang van het erf en het omringende landschap.
Dit vereist de realisatie van een passende erfovergang
richting het landschap, door het toevoegen van
erfbeplanting. Incidenteel kan er een extra
inspanning gevraagd worden, bijvoorbeeld wanneer
de ontwikkeling zich moelijk laat inpassen in het
landschap of als de functie niet aansluit bij de
beeldkwaliteit van het landschapstype. Deze extra
inspanning kan buiten het erf geleverd worden in de
vorm van landschapsherstel of natuurontwikkeling.

Schaalvergroting van bebouwing
Het buitengebied is altijd in beweging, maar de
toekomst wordt nu op de proef gesteld. GemertBakel heeft actief ingezet op ‘de reconstructie’.
Dit betekent onder andere dat de intensieve
veehouderij geconcentreerd is in (voormalige)
landbouwontwikkelingsgebieden.
Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven
beperken zich echter niet alleen tot de voormalige
landbouwontwikkelingsgebieden. In het gehele
buitengebied ontstaat nieuwe bedrijfsbebouwing
die de oorspronkelijke maat en schaal op de erven
overstijgt. Zonder een gedegen landschappelijke
inpassing worden deze steeds zichtbaarder en
beeldbepalender. Dit is met name ongewenst in
gebieden die een hoge aantrekkingskracht hebben op
recreatie en toerisme.

Focus op schaalvergroting en VAB
Wat betreft de ontwikkelingen ligt de focus op
schaalvergroting van (agrarische) bebouwing
in het buitengebied en vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing (VAB’s).

In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat dit
beeldkwaliteitsplan geen uitspraken doet over
of een ontwikkeling wel of niet is toegestaan.
De beelddragende functies en kwaliteiten staan
centraal, maar sluiten niets uit. Toch heeft het
beeldkwaliteitsplan een ‘focus’ op veel voorkomende
ontwikkelingen en kwaliteiten die onder druk staan.

NTWIKKELINGEN

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing
Naast de schaalvergroting spelen processen als
bedrijfsbeëindiging en vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing. Het buitengebied krijgt zodoende
een steeds grotere betekenis voor burgers als
aantrekkelijke omgeving om in te wonen en werken.
Deze ontwikkelingen oefenen hun invloed uit op de
uitstraling van het buitengebied.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
Het duurzamer maken en vernieuwen van de
veehouderij in Brabant heeft geresulteerd
in nadere regels: de zogenoemde ‘Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij’. De kern van
de gemaakte afspraken is dat uitbreiding van de
veehouderij enkel mogelijk is indien het bedrijf
YROGRHWDDQVSHFLÀHNHHLVHQRSKHWJHELHGYDQ
zorgvuldigheid of duurzaamheid. Basis hiervoor
is de vastgestelde denklijn ‘Ontwikkelruimte
moet je verdienen en is niet onbegrensd’. Voor
ontwikkelruimte wordt dus een tegenprestatie
gevraagd. Deze tegenprestatie kan geleverd
worden door een bijdrage te leveren aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap.

De kwaliteitsverbetering moet voor het grootste
gedeelte op de locatie zelf plaatsvinden. Het
is niet mogelijk om de kwaliteitsverbetering te
beperken tot een storting in een fonds.

Dit maakt het onmogelijk om vooraf de gewenste
beeldkwaliteit in strikte regels te vatten. Dit
is ook niet gewenst. Het toepassen van de
kwaliteitsverbetering blijft maatwerk en verschilt
zodoende per initiatief. De landschappelijke inpassing
moet in verhouding zijn met (de impact van) de
ruimtelijke ontwikkeling. Dit is maatwerk.

Kwaliteitsverbetering is maatwerk
Elk initiatief is verschillend en heeft een andere
ruimtelijke invloed op de omgeving. Deze invloed
wordt onder meer bepaald door:
 de omvang van de ontwikkeling;
 nieuw ruimtebeslag of gebruik van bestaande
bebouwing;
 de aard van de locatie en de omgeving;
 de aard van de ontwikkeling en mogelijke hinder
voor de omgeving;
 de “gewenstheid” van een ontwikkeling vanuit
een beleidswens (zie beelddragende functies in
dit beeldkwaliteitsplan).



In het algemeen geldt het volgende:

Kwaliteitsverbetering beperkt zich niet alleen tot
een goede landschappelijke inpassing. Dit kan ook
betrekking hebben op sloop van in onbruik en in verval
geraakte bebouwing, het opknappen van de uitstraling
van karakteristieke bebouwing (monumenten dan
wel waardevolle panden) en/of het herstellen van
cultuurhistorische structuren (zie ook kader uit de
Verordening Ruimte 2014 op pagina 9).

WALITEITSVERBETERING LANDSCHAP
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In de handreiking is per categorie aangegeven welke
investering verlangd wordt voor het krijgen van de
ontwikkelingsruimte. Het beeldkwaliteitsplan geeft
vervolgens aan op welke wijze deze vormgegeven
kan worden.

Afhankelijk van de ruimtelijke invloed van het
initiatief op de omgeving is één van de volgende drie
categoriën van toepassing:
 Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor geen
nadere eisen worden gesteld voor wat betreft de
ruimtelijke kwaliteit van het landschap.
 Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wel zorg
wordt gedragen voor behoud en bevordering
van de ruimtelijke kwaliteit door middel
van landschappelijke inpassing van de
ontwikkellocatie, maar waar geen sprake hoeft
te zijn van aanvullende kwaliteitsverbetering van
het landschap.
 Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een
investering in de kwaliteitsverbetering van het
landschap wordt verlangd.

Bovenstaande heeft geleid tot de ‘Handreiking
Kwaliteitsverbetering van het landschap GemertBakel’. Deze handreiking is uitsluitend van toepassing
op het buitengebied van Gemert-Bakel en is onderdeel
van het bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan moet aangegeven hoe een
ruimtelijke ontwikkeling, buiten bestaand stedelijk
gebied, bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit
van het landschap.

Afstemming met Handreiking Kwaliteitsverbetering
van het landschap Gemert-Bakel
In de Verordening Ruimte 2014 is onder artikel 3.2
Kwaliteitsverbetering van het landschap, lid 1, het
volgende aangegeven:

20% van de omvang van het bouwblok dient voor
JURHQHHUÀQULFKWLQJLQJH]HWWHZRUGHQ





het landschapsniveau;
het erfniveau, naar:
het bebouwingsniveau.

Tot slot is aangegeven hoe u uw initiatief inpast in het
landschap. Dit wordt gedaan door randvoorwaarden
te stellen van grote naar kleine schaal, oftewel van
respectievelijk:

In hoofdstuk 2 is per landschappelijke deelgebied
uitleg gegeven over het gebied en wat de
bijbehorende beelddragers en beelddragende
functies zijn. Vervolgens is aangegeven wat u mag
binnen het landschappelijke deelgebied en welke
ontwikkelingsruimte daarvoor beschikbaar is.

EESWIJZER

De verantwoording van de (mate van)
landschappelijke inpassing dient onderdeel uit
te maken van de ruimtelijke onderbouwing.
Hierbij is een goed erÀnrichtingsplan essentieel.
De randvoorwaarden uit dit beeldkwaliteitsplan
buitengebied bieden de ‘ingrediënten’ om het plan
een passende invulling te geven die recht doet aan de
beoogde kwaliteitsverbetering.



Bij elke ontwikkeling, onafhankelijk van de categorie
uit de Handreiking Kwaliteitsverbering van het
landschap Gemert-Bakel, wordt het volgende
gevraagd:

DVLVLQVSDQQLQJJURHQHHUÀQULFKWLQJ

Onder landschappelijke inpassing wordt verstaan:
 een zodanige vormgeving en inpassing dat
deze optimaal is afgestemd op bestaande
dan wel nog te ontwikkelen landschappelijke
(ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische)
landschapskwaliteiten. Dit kan door middel van:
architectuur (vormgeving, situering bebouwing,
materiaalgebruik), aanleg van landschappelijke
en/of natuurlijke elementen al dan niet in
combinatie met sloop.

L A N D S C H A P P E L I J K E - I N PA S S I N G

De Verordening Ruimte 2014 verstaat onder
kwaliteitsverbetering het volgende:
 landschappelijke inpassing (van bebouwing);
 toevoegen, versterken of herstellen van
landschapselementen die een bijdrage leveren
aan de versterking van de landschapsstructuur of
de relatie stad-land;
 activiteiten gericht op behoud of herstel van
cultuurhistorische waardevolle bebouwing of
terreinen;
 wegnemen van verharding;
 slopen van bebouwing;
 een fysieke bijdrage aan de realisering van
de ecologische hoofdstructuur en ecologische
verbindingszones;
 voorzieningen ten behoeve van extensieve
recreatie;
 extra investeringen in beeldkwaliteit en water
gerelateerde elementen (zoals poelen).

K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G
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hoofdstuk 2 LANDSCHAPPELIJKE DEELGEBIEDEN
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Bebouwingsgeschiedenis van de Peel
Aan weerszijden van het moerassige De Peel hebben
zich in noord-zuid richting nederzettingen ontwikkeld.
De eerste nederzettingen zijn te vinden op de
overgangen tussen de drogere dekzandruggen en de
lagere beekdalen. De dekzandruggen konden door
middel van bemesting geschikt gemaakt worden
om gewassen op te telen en in de beekdalen kon
vee grazen. Geleidelijk aan ontwikkelden zich hier
de diverse dorpen en gehuchten als een ketting
rondom de hals van De Peel. Vanwege de rijke
bewoningsgeschiedenis van deze ketting is hier
nog steeds sprake van hoge cultuurhistorische en
archeologische waarden, zoals monumenten en oude
akkercomplexen.

Regionale verbindingen
De ontoegankelijkheid van De Peel is heden ten dage
nog steeds merkbaar aanwezig. Niet alleen is de
provinciegrens tussen Noord-Brabant en Limburg hier
gelegen, maar nog steeds zijn de verbindingen tussen
de nederzettingen ten westen van De Peel (NoordBrabant) en die ten oosten van De Peel (Limburg) zeer
beperkt. De verankering van de gemeente GemertBakel in zijn omgeving is, van nature, nog steeds
sterk noord-zuid gericht (Boekel/Deurne) met het
kantelpunt richting het westen (Helmond/Eindhoven).
Tussen Gemert en Bakel is sprake van een duidelijke
scheiding door de bossen van de Stippelberg en de
Grotelsche Heide. Dit zorgt ervoor dat Gemert en
omgeving met name op het noorden en noordwesten
georiënteerd is en Bakel op het zuiden en zuidwesten.

Ontstaan van Elsendorp en De Rips
Pas in de 2e helft van de 19e eeuw werd het gebied op
grote schaal ontgonnen. Men was in staat het water in
het gebied te reguleren (met sloten en waterlopen),
waardoor bewoning mogelijk werd.
Zo ontstonden onder andere de dorpen Elsendorp
en De Rips. Elsendorp vindt zijn oorsprong in het
proefbedrijf de Annahoeve op het landgoed de Dompt,
die in 1910 werd gebouwd. Het gebouw kenmerkt zich
door haar zeer grote omvang en was zeker destijds
een gigantisch bedrijf. Geleidelijk aan zijn delen
van het landgoed verkocht en heeft zich daaruit de
dorpskom van Elsendorp gevormd. De Rips is ontstaan
als ‘bosontginningendorp’. In het begin van de 20e
eeuw worden de woeste gronden rondom de Rips
geploegd, ontwaterd en worden bomen aangeplant. In
1922 verschijnen de eerste arbeidershuizen in De Rips.
In de jaren ’60 neemt de intensieve bosbouw in De Rips
af en is het natte heidegebied bijna geheel verdwenen
en vervangen door een omvangrijk bosgebied.

ALGEMENE BESCHOUWING VAN HET BUITENGEBIED

Het buitengebied van de gemeente GemertBakel is in grote mate vorm gegeven door de
Peelrandbreuk. Deze breuk heeft in grote mate
de leefomstandigheden bepaald en is zodoende
bepalend geweest voor de locaties waar mensen zich
gingen vestigen. Door de breuk is sprake van een
ondoorlaatbare laag, waardoor water stagneert op de
hoger gelegen dekzandrug. Normaal gesproken komt
het water via kwel terug in het lager gelegen beekdal.
De ondoorlaatbare laag voorkomt dit, waardoor het
water niet weg kan. Rondom de Peelrandbreuk is
er dan ook sprake van een ‘omgekeerd landschap’:
hoge natte gronden en lage drogere gronden. Door
de natte omstandigheden is op de hoge gronden
een hoogveengebied ontstaan: De Peel. Doordat het
regenwater op een relatief geringe diepte stagneerde,
kon veenvorming plaatsvinden. Dit resulteerde in een
moerasgebied dat nauwelijks toegankelijk was.

2.1

De zichtbare breuk
Zichtbare elementen van de Peelrandbreuk zijn
tegenwoordig lastig te duiden in het landschap.
Deze zijn pleksgewijs aanwezig in de vorm van
wijstgebieden (en breuklijnen) en steilranden. De
wijstgebieden ontstaan doordat ter plaatse van de
breukrand grondwater wordt opgestuwd en als kwel
naar de oppervlakte komt. Dit is bijvoorbeeld waar te
nemen in de Stippelberg, Geeneneindse Heide Noord
en Geeneneindse Heide Zuid. Aan steilranden is het
abrupte hoogteverschil waar te nemen.
Tegenwoordig is echter aan de oppervlakte
nog weinig verschil te zien. De lage gebieden
hebben de neiging om extra opgevuld te worden
(beekafzettingen en dekzand) en de hoge gebieden
staan vaak bloot aan erosie waardoor ze worden
verlaagd. De argeloze passant heeft niet in de gaten
wat voor een bijzondere geologische processen hier
hebben gespeeld. Hooguit zal hij zich verbazen over
het roestige water (ijzerrijk) dat hier voorkomt
en de hoogteverschillen van een weg of een oude
akker (zoals bij Schutsboom in Milheeze en Hoge- en
Lage-Aarle). Echter, de omvangrijke betekenis die de
Peelrandbreuk heeft gespeeld in de verschijningsvorm
van het hedendaagse landschap is voor eeuwig
vastgelegd in het DNA van de gemeente Gemert-Bakel.

Het beekdallandschap
Het kampenlandschap met oude akkers
Het Peelontginningenlandschap

Het laagste punt in het buitengebied wordt gevormd
door de beekdalen waarin de diverse beken in
afstromen. Het gebied met het grootste verval
in hoogte en de oudste nederzettingen is het
kampenlandschap met oude akkers. De hoofdzakelijk
hoge en natte gronden van De Peel vormen het
Peelontginningenlandschap.

1.
2.
3.

Binnen de gemeente is sprake van grote hoogte
verschillen. Het hoogste punt op de Stippelberg
bedraagt ongeveer 31,5 meter en het laagste punt
in het beekdal van de Aa bedraagt ongeveer 12,5.
Dit is een hoogteverschil van bijna 20 meter. Tussen
het beekdal en de Stippelberg is sprake van een
gemiddeld verval in hoogte van 2 meter per kilometer!
Ten oosten van de Stippelberg is sprake van hoogtes
die wisselen tussen de 22 en 28 meter NAP. Het verval
in hoogte bedraagt hier minder dan 1 meter per
kilometer. Deze hoogteverschillen karakteriseren in
grote mate drie landschapstypen:

andschasptypen

In dit hoofdstuk worden de landschapstypen per
paragraaf nader uitgewerkt en toegelicht.

Bedrijfskavel
Belangrijk is dat bedrijfsgebouwen afstand houden
ten opzichte van de woonzone/het woonerf. Dit dient
te voorkomen dat de woonzone/het voorerf wordt
omsloten door de bedrijfskavel, waardoor deze zijn
representativiteit verliest.

Woonzone/voorerf
De woonzone heeft als doel afstand te creëren tussen
de ontsluitingsweg en de bedrijfskavel, een voorgrond
te creëren waardoor massieve elementen (bedrijfsgebouwen) minder beeldbepalend zijn en het erf als
geheel overzichtelijk te maken. Vanwege verkavelingspatronen is een duidelijk onderscheid tussen een
woonzone en een bedrijfskavel niet altijd te maken.
Hiervoor geldt dat de zijde waarop de bedrijfswoning
gesitueerd is, representatief is als voorerf. Rondom
het voorerf staan meestal (monumentale) erfbomen,
waardoor deze een fraaie groene uitstraling heeft.



Een woonzone (of voorerf), met daarin de bedrijfswoning en de recreatieve functies gekoppeld
aan de routestructuren (wegen, paden, e.d.).
Een bedrijfskavel met bedrijfsgebouwen en een
eigen functionele indeling.






de historische herkenbaarheid van het landschap;
de huidige verschijningsvorm van het landschap;
de beelddragende functie van het landschap
(water, natuur, landbouw of gemengd).

De betekenis van het (agrarische cultuur-) landschap
voor de stedeling is aanzienlijk toegenomen. Anderzijds is door de schaalvergroting in de landbouw het
boerenerf veranderd tot een functioneel ensemble
van bedrijfsbebouwing, stallen, schuren, bergingen,
mest- en voedersilo’s, mestvergistingsinstallaties,
kuilvoer, et cetera. Deze ontwikkelingen vragen om
een herschikking en ordening op de agrarische bouwkavels. Als richtlijn geven wij dan ook de volgende
ordening van het erf mee:

onering van het erf

Voor dit beeldkwaliteitsplan buitengebied GemertBakel is gekozen voor een heldere en eenvoudige
indeling in landschapstypen. Dit is gedaan om het
document leesbaar en toestbaar te houden. Het is mogelijk dat hierbij enigzins is afgeweken van de historische aard van het gebied om te focussen op het doel
van het beeldkwaliteitsplan, namelijk: sturen op een
goede landschappelijke inpassing van ontwikkelingen
in het buitengebied. De indeling en begrenzing van de
landschapstypen is een resultante van drie factoren:

ndeling en begrenzing van de landschapstypen
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In de diepte, haaks op de weg en/of beek
(versterking van smalle diepe verkaveling).

Diepte

Variërend, afhankelijk van de lokale eigenschappen
van het landschap (reliëf, verkaveling, e.d.).

Variabel

Ontwikkelingsrichting:

Kleinschalig

Ontwikkelingsrichting:

Uitstraling:

Transparante tot dichte erfbeplanting (zoals
bomengroepen, struweel en houtwallen) op alle
erfgrenzen die grenzen aan het landschap.

Kleinschalig

HET KAMPENLANDSCHAP

Aaneengesloten transparante tot dichte
erfbeplanting (zoals bomenrijen en houtsingels) op
de erfgrenzen die haaks op de weg gelegen zijn.

Uitstraling:

HET BEEKDALLANDSCHAP

VERZICHT UITSTRALING EN ONTWIKKELINGSRICHTING ERF PER LANDSCHAPSTYPE (INDICATIEF)

Besloten

Breedte
Hoofdzakelijk in de richting van de weg (over de
breedte).

Ontwikkelingsrichting:

Overwegend aaneengesloten dichte erfbeplanting op
alle erfgrenzen die grenzen aan het landschap, in de
vorm van boscomplexjes en/of houtwallen.

Uitstraling:

RONDOM OUDE AKKERS

Geen uitgesproken richting in de diepte of breedte. Zoveel mogelijk koppelen
aan het ontginningslint.

Variabel

Geen uitgesproken richting in de diepte of breedte. Zoveel mogelijk koppelen
aan het ontginningslint.

Variabel

Ontwikkelingsrichting:

Extra besloten

Ontwikkelingsrichting:

Uitstraling:

Zeer stevige (robuuste) aaneengesloten transparante tot dichte erfbeplanting
(bomenrij, struweel of houtsingel) aan één zijde van het erf, haaks op het
ontginningslint.

Besloten

HET LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED

Stevige (robuuste) aaneengesloten transparante tot dichte erfbeplanting
(bomenrij, struweel of houtsingel) aan één zijde van het erf, haaks op het
ontginningslint.

Uitstraling:

HET PEELONTGINNINGENLANDSCHAP
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2.3 HET KAMPENLANDSCHAP MET OUDE AKKERS

2.2 HET BEEKDALLANDSCHAP

2.4 HET PEELONTGINNINGENLANDSCHAP
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2.2

HET BEEKDALLANDSCHAP

Gewenste uitstraling van het landschap
 Versterken van het kleinschalige karakter van
het landschap door middel van lijnvormige
landschapselementen op de erf- en/of
perceelsgrenzen.
 Toevoegen van landschapselementen die
haaks op de beekloop gelegen zijn. Het
huidige open karakter van het beekdal
wordt hierdoor opgedeeld in meerdere open
ruimten. Dit draagt bij aan de beleving van de
kleinschaligheid van het beekdal.

Beelddragende functies
 Waterberging.
 Natuurontwikkeling.
 Extensieve (biologische) landbouw.
 Kleinschalige passieve recreatie.

Beelddragers
 Beken.
 Kleinschalige openheid in het beekdal.
 Robuuste landschapselementen, zoals: bosjes
en brede houtsingels
 Kleinschalige landschapselementen, zoals:
elzensingels, struwelen en (knot)bomenrijen.

+/- 1900

+/- 1960

+/- 2015
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Werken aan beeldkwaliteit
Het beleid van de gemeente is erop gericht om het aantrekkelijke landschap van het oorspronkelijke beekdal te behouden en te versterken. Dit betekent het aanzetten van het
ÀMQPD]LJHNOHLQVFKDOLJHSDWURRQYDQJUDVODQGHQPHWVPDOOH
kavels loodrecht op de meanderende beekloop.
De huidige groene uitstraling bestaat overwegend uit boscomplexen en robuuste lijnvormige landschapselementen
zoals houtsingels, struweel en bomenrijen. Door middel
van dit beeldkwaliteitsplan zetten we in op het herstel
van kleinschalige landschapselementen, zoals elzensingels
en struwelen. Hiermee wordt een stap gezet richting het
herstel van het van oorsprong kleinschalige karakter van het
beekdal en de aantrekkelijkheid van het landschap voor de
extensieve landbouw en (passieve) recreatie.

Een verandering in uitstraling
Om de waterhuishouding in het gebied beter te kunnen
regelen, hebben veel beken hun slingerende loop verloren en zijn deze recht getrokken. Deze verandering ging
gepaard met een toename van bebouwing, grotere kavels
en een afname aan landschapselementen (het kleinschalige
landschap was economisch niet rendabel). Dit betekende
een sterke verandering in de uitstraling van het landschap.
Onder invloed van schaalvergroting en herverkaveling zijn
veel landschapselementen verdwenen en is plaatselijk het
kleinschalige karakter verruild voor openheid.

De beeldbepalende structuren van het beekdallandschap
zijn de beken, die van oudsher door het landschap slingeren tussen de dekzandruggen. Deze beelddragers worden
gevoed door een hoger gelegen brongebied. Via erosiegeulen (en kwel) wordt het water afgevoerd richting het
lage overstroomgebied; het beekdal. Vanwege de lage en
natte omstandigheden is in het beekdal van oudsher sprake
van relatief weinig bebouwing. De natte gronden werden
gebruikt voor het houden van vee. Als afbakening van de
percelen werden vele landschapselementen (met name
elzensingels en struweel), haaks op de beken aangeplant.

AT IS EEN BEEKDALLANDSCHAP?
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Past de ontwikkeling bij de karakteristieken van
de omgeving, oftewel het landschap?

Draagt de ontwikkeling bij aan het behouden
of versterken van de samenhang tussen erf &
landschap, oftewel is er sprake van een goede
erÀnrichting?

Past de uitstraling van de bebouwing bij de
gewenste beeldkwaliteit van het buitengebied?







Om een goede samenhang tussen bebouwing en
landschap te kunnen garanderen, dient er bij
de ontwikkeling sprake te zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Voor een goede
landschappelijke inpassingen dienen drie aspecten
bekeken te worden:

Uw ontwikkeling dient bij te dragen aan het verhogen
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat
er sprake is van een goede samenhang tussen de
bebouwing en het landschap. Voor dit landschapstype
LVKHWÀMQPD]LJHNOHLQVFKDOLJHSDWURRQYDQ
rechtlijnige landschapselementen loodrecht op de weg
en beekloop leidend.

Het beleid is er op gericht om de beelddragers, de
beken en bijbehorende beekdalen, te herstellen en
te ontwikkelen. Waar het mogelijk is, vindt hermeandering van de beken plaats en worden de omliggende gronden in het beekdal vernat. Beelddragende
functies die gepaard gaan met deze ontwikkeling zijn
waterberging en natuurontwikkeling. Grootschalige
en intensieve functies passen in beginsel niet in het
EHHNGDOODQGVFKDSRPGDWGH]HNXQQHQFRQÁLFWHUHQ
met de beoogde natuurlijke uitstraling. Bij nieuwe
ontwikkelingen wordt dan ook een zorvuldig inpassing
in het landschap gevraagd. Over het algemeen geldt
het volgende:

OE PAST UW INITIATIEF IN HET
BEEKDALLANDSCHAP?

2.

Nadruk op water- en natuurfuncties
Water en natuur vormen beelddragende functies in
het beekdallandschap. De nadruk voor nieuwe ontwikkelingen ligt dan ook op water- en natuurgerelateerde
functies en kleinschalige, extensieve functies.Grootschalige functies dienen met aandacht landschappelijk
ingepast te worden. Hierbij wordt een extra inspanning gevraagd om niet alleen beschermend om te gaan
met de ruimte rondom de beken (geen bebouwing
op korte afstand van de beek), maar ook door een
aanzienlijke bijdrage te leveren aan de landschapsverbetering (zoals natuurontwikkeling).

1.

5HVSHFWHHURIYHUVWHUNKHWÀMQPD]LJH
kleinschalige karakter van het beekdal
Diverse ontwikkelingen in het beekdal hebben ertoe
geleid dat het beekdal een steeds opener karakter
heeft gekregen. Dit beeldkwaliteitsplan beoogt deze
ontwikkeling weer om te keren, door in te zetten op
het herstellen van het van oorsprong kleinschalige
karakter. Hiermee kan een groene raamwerk tot stand
komen, bestaande uit een afwisseling van robuuste en
kleinschalige landschapselementen.
Door een sterk groen raamwerk kan het beekdal een
mix aan (kleinschalige) functies verdragen, zonder dat
hierbij afbreuk gedaan wordt aan de landschapskwaliteiten. De landschapselementen zorgen ervoor dat er
sprake is van samenhang tussen de bebouwing en het
landschap. De bebouwing is hiebij niet beeldbepalend,
terwijl dit in een open landschap veelal wel het geval
is.

Hoe u deze drie aspecten (landschap, erf en
bebouwing) laat meewegen in uw ontwikkeling is in
dit hoofdstuk nader uitgewerkt met randvoorwaarden.
In beginsel zal worden bekeken of uw initiatief past
binnen de visie op het beekdallandschap. Daarvoor
zijn onderstaande twee punten sturend:
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LANDSCHAP

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN













1.1

1

Uitstraling van het landschap
Behouden/versterken van het kleinschalige karakter van het beekdal, door middel van het toevoegen van (kleinschalige) landschapselementen.
Behouden dan wel creëren van ruimte rondom de
beken en waterlopen.
Tussen bebouwing en waterlopen is altijd sprake
van erfbeplanting of natuurontwikkeling (elzensingels, bloemrijk grasland, rietkragen en/of
poelen).
Behouden van zichtlijnen en waardevolle open
ruimten. Waar mogelijk deze versterken.
Behouden en/of versterken van robuuste en
kleinschalige landschapselementen in het beekdal
en waar mogelijk deze benutten als groene
achtergrond voor de inpassing van het erf.
Aandacht voor behoud en bescherming van
cultuurhistorische structuren, zoals beken.

RANDVOORWAARDEN LANDSCHAP

1.1
Ruimte rondom waterlopen
Uw initiatief dient tussen bebouwing en beelddragende beken of watergangen voldoen ruimte te laten. Het
dient voorkomen te worden dat bebouwing kort op het
talud gesitueerd wordt. De ruimte rondom de beek of
waterloop kan gebruikt worden voor natuurontwikkeling of het creëren van een landschappelijke overgang
van het erf richting het landschap middels erf- of
perceelsbeplanting.

1

Kwaliteitsverbetering (extra inspanning)
Zichtbaarheid van beken en waterlopen vergroten
door aanleg van poelen en beekbegeleidende
beplanting (zoals knotwilgen).
Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing.
Kansen benutten voor bijdrage aan
natuurontwikkeling, zoals bloemrijke graslanden,
ULHWNUDJHQHQÁDXZHRHYHUV

beekbegeleidende beplanting

poelen

rietkragen

K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G






1.2
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ERFINRICHTING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Referentie-situatie

Grootschalige bebouwing
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, is een

Kleinschalige bebouwing
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, kan
het toevoegen van struweel* of een (transparante)
bomenrij* (elzensingel) voldoende zijn voor een goede
samenhang tussen het erf en het landschap. Een landschappelijke inpassingstrook van 5-10 meter breed
langs de erfgrens is dan voldoende.

Maat en schaal van de erfbeplanting
Het type erfbeplanting kan afgestemd worden op de
maat en schaal van de bebouwing.

2.1
Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een groene uitstraling van het gehele erf in het beekdallandschap.
Bij uw initiatief dient minimaal sprake te zijn van aaneengesloten landschapselementen op de erfgrenzen
die haaks op de wegen (en beken) gelegen zijn.

2

Ontwikkelingsrichting in de diepte met
een kleinschalig landschapselement
HO]HQVLQJHO RSGHHUIJUHQV

Ontwikkelingsrichting over de breedte
met erfbeplanting en natuurontwikkeling
H[WUDLQVSDQQLQJ

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

8LW]RQGHULQJ
In het geval van de nabijheid van een beek of waterloop kan een ontwikkelingsrichting in de diepte
ongewenst zijn. Vanuit landschappelijk oogpunt is het
belang van ruimte rondom de beken en waterlopen
altijd groter dan het belang van de ontwikkelingsrichting. Kortom: het is ongwenst dat bebouwing op of
nabij het talud van de waterloop gesitueerd wordt.
Een ontwikkelingsrichting over de breedte, parallel
aan de weg is dan toegestaan. Hierbij dient er wel
altijd voldaan te worden aan het behouden van een
compact erf, een eenduidige richting van de bebouwing en een passende overgang van het erf richting
het landschap met erfbeplanting.



en perceelsgrenzen aan te planten.
Indien de functionaliteit op het erf het toelaat en er
sprake blijft van een compact erf, dient de bebouwing
deze diepe ontwikkelingsrichting te versterken. Dit
houdt in dat de bebouwing met de kopgevel op de
weg georiënteerd is en met de lange zijde aan het
landschap grenst.

Ontwikkelingsrichting over de breedte
met robuuste erfbeplanting (een breder
ODQGVFKDSVHOHPHQW RSGHHUIJUHQV

Daarnaast kan met een ontwikkelingsrichting in de
diepte aan landschapsherstel gewerkt worden, door
lange aaneengesloten landschapselementen op de erf-

2.2
Ontwikkelingsrichting van het erf
Een ontwikkelingsrichting in de diepte, haaks op de
weg, is gewenst. Hiermee blijft het erf aan de weg relatief smal, waardoor er ruimte blijft voor zichtlijnen
richting het beekdal en beleving van de kleinschalige
openheid.

dichter aaneengesloten landschapselement gewenst.
Het toevoegen van een houtsingel* (bomen en struiken) zorgt voor een betere samenhang tussen het erf
en het landschap (geringere beeldbepalendheid van
het gebouw). Een landschappelijke inpassingsstrook
van 8-10 meter breed langs de erfgrens is voldoende
voor de ontwikkeling van een houtsingel.
Indien mogelijk kan er gekozen worden voor een kleinschaliger landschapselement (elzensingel) die niet alleen toegepast wordt op de erfgrens, maar doorgezet
wordt over de perceelsgrens. Hierbij dient aangetoond
te worden dat de bijdrage aan de landschappelijke
inpassing van het erf groter is dan het geval is bij
kleinschalge bebouwing (zie voorgaande).

Ontwikkelingsrichting van het erf
De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan
van aaneengesloten landschapselementen, zoals
houtwallen- en singels op perceelsgrenzen.
Uitgangspunt is een ontwikkelingsrichting in de
diepte, haaks op de weg.

Situering van de bebouwing
Uitgangspunt is dat bebouwing de
ontwikkelingsrichting versterkt, door een
oriëntatie met de kopgevel op de weg en de lange
zijde aan het landschap.
%HKRXGYDQHHQFRPSDFWHHUÀQGHOLQJ
Bij een ontwikkelingsrichting over de breedte
is een meer stevige en dichte landschappelijke
inpassing essentieel.
De situering van de bebouwing is eenduidig.
Er dient altijd sprake te blijven van een
goede ordening op het erf. Dit betekent een
representatieve voorzijde van het erf met
de woonfuncties, met daarachter gelegen de
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.

2.2

2.3



















Uitstraling van het erf
Een kleinschalige,groene uitstraling van het
gehele erf.
Erfbeplanting op tenminste één van de
erfgrenzen, die haaks op de wegen (en beken)
gelegen zijn.
Ruimte behouden of creëren rondom waterlopen,
monumentale panden en karakteristieke
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn.

Beplantingssoorten
Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

2.6

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’









Erfbeplanting
Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter,
minimaal de aanplant van kleinschalige
landschapselementen, zoals struweel* of
(transparante) bomenrijen* (elzensingels*).
De landschappelijke inpassingsstrook bij
kleinschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter,
aanplant van een dichte aaneengesloten
landschapselementen, zoals een houtsingel*
(bomen en struiken) of boscomplexje.
De landschappelijke inpassingsstrook bij
grootschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.

Ontsluiting van het erf
Van oudsher is er sprake van een gezamenlijke
ontsluiting voor het voorerf en de bedrijfskavel.
Als uitgangspunt wordt een gezamenlijke
ontsluiting gehanteerd, tenzij dit het
functioneren van de bedrijfsvoering op het erf
aantoonbaar belemmert.
Bij een gescheiden ontsluiting is een sterke
landschappelijke inpassing van het gehele erf een
vereiste.
Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het
landschap.

2.5










2.4

RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING

2.1

2
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9RRUEHHOGJHZHQVWHHUÀQULFKWLQJ

Aaneengesloten erfbeplanting op erfgrenzen.

Erfbeplanting haaks op de weg.

Ontwikkeling van het erf in de diepte (smalle
lange kavel).

N
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Om een idee te krijgen hoe u nieuwe bebouwing
met een vleugje geschiedenis kunt realiseren vormt
het inspiratieboek HET LIJKT OP ... EEN BOERDERIJ

Gebiedseigen nieuwe bebouwing
Randvoorwaarde voor nieuwe bebouwing,
beeldbepalende objecten die zich willen laten zien,
is dan ook een zichtbare architectonische vormgeving
en uitstraling die is gebaseerd op de historische
bouwkunst uit het gebied. Gebiedseigenheid weegt
zwaar in de gemeente Gemert-Bakel.
Dit betekent niet dat de historische bouwkunst de
blauwdruk vormt voor nieuwbouw. Integendeel. De
historische bouwkunst dient te worden beschouwd
als inspiratiebron voor nieuwe bebouwing in het
buitengebied, zodat de nieuwe bebouwing een
bijdrage levert aan het gebiedseigen karakter.

Hergebruik gebouwen (functieverandering)
Bij voorkeur worden bestaande (beelddragende)
gebouwen hergebruikt voor een nieuwe functie,
waardoor het oorspronkelijke karakter van de
gebouwen/het erf behouden blijft. Het in stand
houden van een deel van de bedrijfsgebouwen
voorkomt het ongewenst krimpen van gebiedseigen
ensembles. BIj functieverandering is het van
belang dat het nieuwe erf minder groot is dan het
oorspronkelijke erf. Het oppervlak aan verharding mag
niet toenemen.



Een nieuw woongebouw dient visueel
ondergeschikt te zijn aan het beelddragende
gebouw (door middel van plaatsing op het
erf, het hanteren van een lagere goothoogte,
materiaal- en kleurgebruik of het aanbrengen van
erfbeplanting).
Bijgebouwen of bedrijfsgebouwen nemen een
ondergeschikte positie in op het erf.



3.1
Vormgeving
Bedrijfsmatige bebouwing kent veelal een sobere
doelmatige vormgeving en uitstraling. Deze
eigenschappen en de huidige maat en schaal van deze
gebouwen zorgen ervoor dat het over het algemeen
wenselijk is, dat deze gebouwen niet beeldbepalend
]LMQ ]LHRRNXLWOHJELMGHHUÀQULFKWLQJ +HW
buitengebied staat echter ook vol met bebouwing
die een weerspiegeling vormen van het verleden en
een rol hebben om deze geschiedenis beleefbaar
te houden. Dit zijn beeldbepalende objecten, zoals
monumenten en karakteristieke bebouwing, waarvan
het wenselijk is dat deze bebouwing juist zichtbaar
aanwezig is in het landschap.

(Gemert-Bakel, 2010) een fraai uitgangspunt.

Niewe bebouwing nabij beelddragende gebouwen
Voor het toevoeging van nieuwe bebouwing op een
erf waarbij sprake is van een beelddragend gebouw
(monumentaal of karakteristiek), gelden de volgende
randvoorwaarden:

UITSTRALING VAN DE BEBOUWING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Over het algemeen zegt de uitstraling van een gebouw
veel over de functie die het heeft. Afhankelijk van
de functie en de vormgeving van het gebouw is het
wenselijk dat deze zich in meer of mindere mate
‘presenteert’ in het landschap.

3

Behoud van streekeigen karakter: toevoeging aan beeldbepalend pand.

Beelddragend gebouw met ondergeschikte positie van het bijgebouw.

Bedrijfsbebouwing: sobere en doelmatige vormgeving en uitstraling.

6SHFLÀHNHXLWOHJELMGHYRUPJHYLQJYDQ 
(agrarische) bedrijfsgebouwen




de vormgeving van de bedrijfsbebouwing, of:
te zorgen voor een goede landschappelijke
inpassing van het erf.

3.2.2
Afwijken van de goede standaard
Vanwege schaalvergroting en de daarbij behorende
grotere maatvoering van bedrijfsgebouwen dreigt
de aangename uitstraling van bedrijfsgebouwen met
een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte
verloren te gaan. Vanwege functionele eisen zijn
goothoogten hoger. Dit verandert de verhouding
tussen de gevel en het dakvlak. Het dakvlak wordt
minder beeldbepalend doordat de gevel dominanter
wordt. Nieuwe stalvormen kunnen tevens de
betekenis van het dakvlak sterk verminderen (zoals
zaagtandstallen) en geven daardoor een onrustig
beeld in het landschap. In deze gevallen is het
gewenst om aandacht te besteden aan:

Voorbeeld
Een bedrijfsgebouw met een nokhoogte van 11 meter
en een goothoogte van 3,5 meter voldoet aan de
YHUKRXGLQJYDQ PGDNYODNPJHYHO 

Bedrijfsgebouwen die een goede balans vinden
in de samenhang met het landschap en daardoor
een aangename uitstraling hebben,bestaan uit een
beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte. Een
dak-gevelverhouding van ongeveer 2:1 functioneert
als een goede standaard.

3.2.1
Vormgeving: De goede standaard
In het buitengebied vindt men een grote diversiteit
aan (agrarische) bedrijfsbebouwing. Elk gebouw
heeft zijn eigen maatvoering, vorm, materialsering,
kleurgebruik en mate van detaillering. Ondanks de
verschillen in deze elementen bestaat er toch een
stereotype bedrijfsbebouwing voor het buitengebied.



Voorbeeld
In een kleinschalig landschap met hoog opgaand groen
]LMQPHHUODQGVFKDSVHOHPHQWHQDDQZH]LJRPGH
beeldbepalendheid van het gebouw te verminderen,
dan het geval is in een open landschap.

Landschappelijke inpassing
Per deelgebied dient te worden gekeken of de
aanwezige landschapselementen voldoende kwaliteit
bieden om bebouwing, die afwijkt van de goede
standaard (verhouding 2:1), in te passen in het
ODQGVFKDS ]LHRRNSXQWHUÀQULFKWLQJ 



Voorbeeld
Door middel van een dakverlenging over de
gevel of als dakoverstek is visueel het dakvlak
beeldbepalender.

Aandachtige vormgeving
Door aandacht te besteden aan de vormgeving van
bedrijfsgebouwen met een hoge goothoogte (vanwege
functionele eisen), kan men door een aandachtige
vormgeving het dakvlak alsnog een beeldbepalende
uitstraling geven.



Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1,
door dakverlenging over de gevel

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1
door dakverlenging (overstek)

Voorbeeld:

Ongewenste verhouding
tussen dak en gevel
(meer gevel dan dakvlak)

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Voorbeeld:
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Luchtwassers geïntegreerd in het ontwerp (dakvlak is één geheel).

Goede standaard van de dak-gevelverhouding: 2:1 (een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte).

%HGULMIVPDWLJHHOHPHQWHQ VLOR·VOXFKWZDVVHUVHG
 Luchtwassers worden bij voorkeur geïntegreerd
in het ontwerp voor het bedijfsgebouw zodat er
sprake is van één geheel (extra inpassing voor de
kwaliteitsverbetering).
 Luchtwassers, die niet geïntegreerd kunnen
worden, hebben een gedekte kleur passend bij
het kleurgebruik van het bedrijfsgebouw.
 Bedrijfsmatige elementen dienen, indien
mogelijk, geclusterd te worden (geen verspreiding
over de bedrijfskavel).

Materiaal- en kleurgebruik bebouwing
 Voor de gevels worden natuurlijke materialen
gebruikt (baksteen/hout) in een donker
kleurgebruik.
 Bij gebruik van metalen platen aan de gevels,
deze een gedekte tint geven (bijvoorbeeld
donkergroen).
 Geen gebruik van witte en grijze bakstenen.
 Voor daken wordt de kleur antraciet toegepast, of
een vergelijkbare donkere tint.
 Windveren en daklijsten worden in een gedekte
tint uitgevoerd passend bij het dakvlak. Geen
gebruik van witte windveren en daklijsten.

RANDVOORWAARDEN (AGRARISCHE) BEDRIJFSBEBOUWING

Vormgeving bebouwing
 Het gebouw heeft een eenvoudige, rechthoekige
opzet.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Wenselijk is een dak-gevelverhouding van
respectievelijk 2:1 (zie uitleg goede standaard).
 Bij een aanzienlijke afwijking van de gewenste
dak-gevelverhouding (2:1) wordt er een grotere
inspanning gevraagd ten aanzien van de
kwaliteitsverbetering.
 Een extra kwaliteitsverbetering kan geleverd
worden door een stevigere landschappelijke
LQSDVVLQJ ]LHHUÀQULFKWLQJ HQRIGHYRUPJHYLQJ
van het gebouw (zie uitleg goede standaard).
 Geleding in het dakvlak is niet wenselijk, tenzij
er sprake is van het toevoegen van een extra
architectonische kwaliteit (zoals het benadrukken
van zicht in de stal)
 Bij een a-symmetrische vormgeving van het
gebouw dient de hoge goothoogte op het erf
georiënteerd te zijn en de lage goothoogte op het
landschap.

3

AMBITIE DUURZAAMHEID

Plaatsing
 Zonnepanelen/collectoren worden geplaatst op
plekken die vanaf de openbare ruimte niet of
minimaal zichtbaar zijn.
 Zonnepanelen/collectoren worden niet op het
voorgeveldakvlak van een gebouw geplaatst.

Algemeen
 Het behoud van de kwaliteiten van het
(beeldbepalende) gebouw staat voorop.
 Een zonnepaneel/collector is een ondergeschikte
toevoeging aan een hoofdgebouw, een aan- of
uitbouw, of een bijgebouw.

Zonnepanelen/collectoren voldoen (bij voorkeur) aan
de volgende randvoorwaarden:

3

Zonnepanelen/collectoren dienen op ten minste
0,5-1 meter van de dakrand te liggen.
Zonnepanelen/collectoren dienen de dakhelling
van het dak aan te houden. Op een plat dak mag
gekozen worden voor een optimale helling.
Zonnepanelen/collectoren worden in of direct op
het dakvlak geplaatst.
Meerdere zonnepanelen/ collectoren worden op
een horizontale lijn gerangschikt.

Monumenten
 Geen zonnepanelen/collectoren op monumenten
(Gemeentelijke en Rijksmonumenten).









hoofdmassa.
Materiaal- en kleurgebruik
 Natuurlijke materialen, zoals hout en/of
bakstenen voor de gevels hebben de voorkeur.
 Gedekte tinten voor gevels en daken.
 Voor daken wordt bij gebruik van dakpannen
de kleur rood of antraciet toegepast, of een
vergelijkbare donkere tint.
 Traditionele vormen van dakbedekking, zoals
daken van riet, zijn toegestaan.
 Een beeldbepalend gebruik van witte gevels is
alleen toegestaan indien er sprake is van een
hoge architectonische kwaliteit (vanwege de
afwijkende kleurstelling ten opzichtte van de
omgeving).

Historische bouwstijl met ingetogen kleurgebruik.

Samenhang tussen het hoofd- en bijgebouw.

Eigentijdse interpretatie op historische bouwkunst.

RANDVOORWAARDEN (BEDRIJFS) WONINGEN EN BIJGEBOUWEN

Vormgeving bebouwing
 Er is sprake van een eenvoudige opzet met een
enkelvoudige bouwmassa.
 Geschakelde bouwmassa’s zijn niet toegestaan.
 (Bedrijfs)woningen en bijgebouwen sluiten aan
bij de streekeigen architectuur. Bebouwing in de
(nabije) omgeving kan dienen als inspiratie.
 De architectuur is altijd landschappelijk,
traditioneel of eigentijds vormgegeven.
 De vormgeving en uitstraling van het gebouw
is bij voorkeur gebaseerd op de historische
bouwkunst in het buitengebied (zoals de bouwstijl
van lang- en kortgevelboerderijen). Er is ruimte
voor een eigentijdse interpretatie.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Toevoegingen, zoals erkers, dakkapellen, aanen uitbouwen, zijn altijd ondergeschikt aan de

3
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2.3

HET KAMPENLANDSCHAP MET OUDE AKKERS

Gewenste uitstraling van het landschap
 Herstellen dan wel versterken van
het kleinschalige kampenlandschap,
door het toevoegen van (lijnvormige)
landschapselementen op de erf- en
perceelsgrenzen.
 Aandacht gaat uit naar het verbinden van
geïsoleerd geraakte landschapselementen,
het begeleiden van waardevolle open ruimten
(zoals de oude akkers) en het herstellen/
versterken van zichtlijnen.
 Waardevolle historische bebouwing, zoals de
langgevelboerderijen, worden gerespecteerd
en krijgen ruimte.

Beelddragende functies
 Gemengd landelijk gebied
 Wonen (gehuchten)
 Recreatie (passief en actief)
 Natuur

Beelddragers
 Kleinschalige en groene uitstraling.
 Oude nederzettingen (dorpen en gehuchten).
 Variatie aan, van oudsher aaneengesloten,
landschapselementen.
 Hoogteverschillen.
 Variërende verkaveling van de percelen, van
grillig tot rechthoekig.
 Bochtige wegen.
 Verspreid gelegen erven.
 Beken.
 Oude akkers.
 Langgevelboerderijen met de zijgevel op
korte afstand van de weg.
 Boomgaarden en moestuinen.

+/- 1900

+/- 1960

+/- 2015

Hoogteverschillen
In het landschap is sprake van aardige
hoogteverschillen, waardoor de percelen veelal
een grillige verkaveling kennen. Mede door de
hoogteverschillen hebben de wegen een bochtig
verloop en liggen de erven verspreid in het landschap.
Het hoogteverschil werd nog eens vergroot doordat
de arme gronden werden opgehoogd met mest en
heideplaggen om deze vruchtbaar te maken. Dit
heeft geresulteerd in de karakteristieke oude akkers
(enken).

Een kleinschalige en groen karakter
Om de gewassen te beschermen tegen
wildvraat en wind werden (veelal) rechtlijnige
landschapselementen aangeplant op de
perceelsgrenzen. Deze landschapselementen, zoals
houtwallen- en singels, vormden een aaneengesloten
geheel waartussen de erven gelegen waren. Hierdoor
kenmerkt het kampenlandschap zich van oudsher door
een groen en kleinschalig karakter.

Een langgerekte dekzandrug met noordwestzuidoostelijke richting zorgde voor gunstige, hoge en
droge, omstandigheden waarop men zich van oudsher
vestigde. Op de dekzandrug zijn dan ook de meeste
dorpen en gehuchten van Gemert-Bakel te vinden.
Tussen de hogere delen stroomden beekjes, hetgeen
ideaal was voor een gemengde bedrijfsvoering
(akkerbouw en veeteelt). Het kampenlandschap
bestaat uit individuele akkers. Ieder kamp bestaat uit:
 akkers op de hoger gelegen dekzandrug;
 grasland langs de beekjes tussen de ruggen, en:
 het boerenerf tussen de hoger gelegen akkers en de
ODJHUJHOHJHQZHLODQGHQRSGHÁDQNYDQGHUXJ

AT IS EEN KAMPENLANDSCHAP?
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Werken aan beeldkwaliteit
Het kampenlandschap heeft veel kwaliteit van zijn
oorspronkelijke groene en kleinschalige uitstraling
verloren. Diverse ontwikkelingen hebben ertoe geleid
dat vele landschapselementen zijn verdwenen, zoals
perceelsrandbeplantingen en esrandbeplantingen
rondom de oude akkers. De huidige beeldkwaliteit van
het kampenlandschap wordt overwegend bepaald door
het fraaie reliëf (glooiend landschap), de grillige verkaveling en restanten van het oorspronkelijke aaneengesloten groene netwerk aan landschapselementen.
Het beleid van de gemeente is erop gericht om het
oorspronkelijke groene en kleinschalige karakter van
het kampenlandschap te behouden en te versterken.
Dit betekent het toevoegen van lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen en -singels, aan de
nog aanwezige landschapselementen in het landschap.
Er wat ingezet in het aanzetten van het aaneengesloten groene raamwerk aan landschapselementen,
waarbinnen de bebouwing een plek heeft. Het streven
is hiermee een aantrekkelijk landschap te bieden in
dit cultuurhistorisch waardevolle landschap. Er wordt
gewerkt aan een aantrekkelijk landschap om in te
wonen, werken en recreëren.

Oude akkers
De oude akkers zijn kenmerkend voor de arme
Brabantse zandgronden. Boeren hebben jaar na jaar
de aarde verrijkt via dierlijke mest vermengd met
turf. Hiervoor werd het potstalsysteem toegepast. Turf
(gestoken in de moerassige Peel) vormde het strooisel
van de stal. Gedurende zo’n zes maanden werd de
stal niet uitgemest, maar werd als het nodig was turf
bijgestrooid. Het mengsel van mest en veen was een
goede meststof en werd over de akker uitgespreid.
De dikte van de (enk)eerdlaag, zoals de bruine aarde
heet, in de oude akkers kan sterk verschillen. Door
de wijze van ploegen is de glooiende bolle vorm
ontstaan. Op de akker is vrijwel geen sprake van
beplanting of water, waardoor de glooiende openheid
karakteristiek is.

Draagt de ontwikkeling bij aan het behouden
of versterken van de samenhang tussen erf &
landschap, oftewel is er sprake van een goede
erÀnrichting?

Past de uitstraling van de bebouwing bij de
gewenste beeldkwaliteit van het buitengebied?





+RHXGH]HGULHDVSHFWHQ ODQGVFKDSHUÀQULFKWLQJHQ
bebouwing) laat meewegen in uw ontwikkeling is in
dit hoofdstuk nader uitgewerkt met randvoorwaarden.
In beginsel zal worden bekeken of uw initiatief past
binnen de visie op het kampenlandschap. Daarvoor
zijn de volgende punten sturend:

Past de ontwikkeling bij de karakteristieken van
de omgeving, oftewel het landschap?



Om een goede samenhang tussen bebouwing en
landschap te kunnen garanderen, dient er bij
de ontwikkeling sprake te zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Voor een goede
landschappelijke inpassingen dienen drie aspecten
bekeken te worden:

Uw ontwikkeling dient bij te dragen aan het verhogen
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat
er sprake is van een goede samenhang tussen de
bebouwing en het landschap. In dit landschapstype is
de kleinschaligheid leidend.

Het kleinschalige groene karakter, de oude akkers, de
waardevolle bebouwing en gehuchten maken van dit
gebied een geliefd landschap om in te wonen en te
recreëren. De mix van functies, agrarische en nietDJUDULVFKHNXQQHQFRQÁLFWHUHQPHWGH]HEHODQJHQ
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dan ook een
zorvuldig inpassing in het landschap gevraagd.
Over het algemeen geldt het volgende:

OE PAST UW INITIATIEF IN HET
KAMPENLANDSCHAP MET OUDE AKKERS?
Respecteer de kleinschaligheid
Voor dit landschapstype is de kleinschaligheid leidend,
PHWDOVXLW]RQGHULQJGHVSHFLÀHNHNZDOLWHLWHQ
van de oude akkers. De kleinschaligheid van het
gebied is onder grote druk komen te staan. Dit is
in het landschap terug te zien aan de bebouwing
die beeldbepalend is geworden (schaalvergroting
en nieuwvestiging) en de landschapselementen die
zijn verdwenen. De balans tussen bebouwing en
landschap is scheef komen te liggen. De bebouwing
voegt zich steeds moeilijker in het landschap vanwege
een grotere maat en schaal en een tekort aan
beplanting. Vele landschapselementen zijn geïsoleerd
geraakt en vormen een magere afspiegeling van de
aaneengesloten structuur waar ooit sprake van was.
Door ruimte te bieden aan ontwikkelingen ontstaat
de mogelijkheid om het kleinschalig karakter te
herstellen dan wel te versterken. De aandacht
gaat hierbij uit naar het verbinden van geïsoleerd
geraakte landschapselementen, het begeleiden van
waardevolle open ruimten (zoals de oude akkers) en
het herstellen/versterken van zichtlijnen. Daarnaast
dient de waardevolle historische bebouwing, zoals de
langgevelboerderijen, gerespecteerd te worden en
ruimte te krijgen.

1.

Nadruk op de cultuurhistorie en recreatie
Zichtbaarheid en beleving van de cultuurhistorie
speelt een voorname rol in het kampenlandschap. De
rijke geschiedenis van dit landschap met gehuchten,
waardevolle bebouwing, oude akkers, steilranden
(Peelrandbreuk) en waardevolle landschapselementen
zijn beeldbepalend. Dit heeft ook een grote
aantrekkingskracht op bewoners en bezoekers van
het gebied. De cultuurhistorie en recreatie vormen
in grote mate de beelddragende functies in het
kampenlandschap. De nadruk voor ontwikkelingen
in dit gebied ligt dan ook op ontwikkelingen die de
cultuurhistorie niet schaadt en de aantrekkingskracht
voor recreatie vergroot.
Grootschalige functies dienen met een grote aandacht
landschappelijke ingepast te worden. Hierbij wordt
een extra inspanning gevraagd om niet alleen beschermend om te gaan met de cultuurhistorie, maar
ook door een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de
landschapsverbetering (vergroten van de recreatieve
aantrekkingskracht).

2.
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LANDSCHAP

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN














1.1

1

Uitstraling van het landschap
Behouden van het kleinschalige, groene karakter.
Altijd beplanting toevoegen aan het landschap
ter versterking of herstel van het aaneengesloten
netwerk aan landschapselementen. In beginsel op
de locatie zelf.
In stand houden van de grillige verkaveling,
en zo mogelijk, deze zichtbaarder maken door
beplanting toe te voegen op de perceelsgrenzen.
Onbebouwd en onbeplant laten van de oude
akkers, vanwege de waarde van de openheid
en de beleefbaarheid van de glooiing in het
landschap.
Versterken of herstellen van de esrandbeplanting
(houtwallen en -singels) aan de randen van de
oude akkers.
Behouden van zichtlijnen en waardevolle open
ruimten. Waar mogelijk deze versterken.
Aandacht voor behoud en bescherming van
cultuurhistorische structuren, zoals zandpaden,
beken en steilranden.

RANDVOORWAARDEN LANDSCHAP

Uw initiatief dient altijd een bijdrage te leveren aan
het versterken dan wel herstellen van de kleinschalige en groene uitstraling, door het toevoegen van
(aaneengesloten) landschapselementen. De beeldbepalendheid van de ontwikkeling is bepalend voor de
mate van kwaliteitsverbetering. Hoe meer ‘verstening’, hoe meer ‘landschap’ gevraagd wordt.

1

Kwaliteitsverbetering (extra inspanning)
Kansen benutten voor bijdrage aan
natuurontwikkeling, zoals akkerrandbeheer
(kruidenrijke rand), bloemrijk grasland en poelen.
Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing.
Opknappen van waardevolle (historische)
bebouwing, eventueel d.m.v. splitsing in
wooneenheden.
Herstel van historische beplantings-, wegen- en
padenstructuren.

opknappen waardevolle
bebouwing

akkerrand

K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G








1.2
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ERFINRICHTING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Maat en schaal van de erfbeplanting
Het type landschapselementen is afhankelijk van de
mate waarin de nieuwe ontwikkeling beeldbepalend
dreigt te worden. Het kampenlandschap kenmerkt
zich door hoog opgaande beplanting. Uitsluitend het
gebruik van struweel* is niet voldoende voor een
goede landschappelijke inpassing. Zodoende dient er
altijd sprake te zijn van hoog opgaande landschapselementen.

2.1
Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een groene uitstraling van het gehele erf in het kampenlandschap. Dit
betekent een ondergeschikte positie (niet beeldbepalend) van bedrijfsgebouwen ten opzichte van
landschapselementen. De bedrijfsbebouwing mag
gezien worden, maar ligt nooit ‘kaal’ in het landschap
(‘kaal’ betekent zonder de steun van beplanting). Hoe
groter de bebouwing is, des te meer aaneengesloten
landschapselementen gevraagd worden om de balans
tussen het erf en het landschap te behouden.
Uitsluitend bedrijfsbebouwing die een aantoonbare
hoge architectonische kwaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor de recreatie (zoals zichtstallen),
mogen zich beeldbepalender ‘presenteren’.
Bij uw initiatief dient minimaal sprake te zijn van de
aanwezigheid van erfbeplanting op alle erfgrenzen
die aan het omringende landschap gelegen zijn. Dit
kunnen losse landschapselementen op een deel van
de erfgrens zijn (zoals bomengroepen*), maar ook
aaneengesloten landschapselementen over de gehele
lengte (zoals houtwallen of -singels*). Bij een grillige vorm (vanwege de verkaveling) betekent dit dat
rondom het gehele erf beplanting aanwezig is.

2

2.2
Ontwikkelingsrichting van het erf
Het reliëf en de beplantingsstructuren in het kampenlandschap hebben gezorgd voor grote verscheidenheid
in de inrichting van erven. De ontwikkelingsrichting
en situering van de bebouwing op het erf is dan ook
variabel, maar dient wel te passen binnen aanwezige
landschapsstructuren.
De kleinschalige en groene uitstraling is in dit landschapstype bepalender dan de richting van het erf.
Wel dient er altijd sprake te zijn van een zichtbaar
representatief voorerf (woonzone).

Grootschalige bebouwing
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, is vooral
meer aaneengsloten beplanting nodig om deze niet
beeldbepalend te laten zijn. Voor de inpassing van
deze gebouwen zijn robuuste landschapselementen
gewents. Het toevoegen van houtwallen/-singels* en/
of boscomplexjes* zorgt voor een betere samenhang
tussen het erf en het landschap (geringere beeldbepalendheid van het gebouw). Een landschappelijke
inpassingsstrook* van 8-10 meter breed langs de erfgrenzen is voldoende voor de ontwikkeling van deze
landschapselementen.

Kleinschalige bebouwing
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, kan een
bomengroep*, boomgaard of (transparante) bomenrij*
voldoende zijn voor een goede samenhang tussen het
erf en het landschap. Een landschappelijke inpassingsstrook* van 5-10 meter breed langs de erfgrens is dan
voldoende.

Het type erfbeplanting kan afgestemd worden op de
maat en schaal van de bebouwing.

In het geval van een ontwikkeling op een erf
grenzend aan een oude akker, is een ontwikkelingsrichting in de diepte ongewenst. Vanuit
landschappelijk oogpunt is het cultuurhistorische
belang van openheid en beleving van de glooiende
oude akker zeer waardevol. Een ontwikkelingsrichting over de breedte, parallel aan de weg is
hierbij gewenst.
Aangezien aaneengesloten beplanting (zoals
houtwallen en –singels*) niet aanwezig zijn op de
oude akkers, dient het erf bij te dragen aan het
herstellen van de besloten groene rand rondom
de oude akker (esrandbeplanting). Dit betekent
dat het erf onderdeel uitmaakt van de groene
rand. Door middel van het toevoegen van robuuste landschapselementen bij het inpassen van
het erf, zoals boscomplexjes en/of houtwallen*,
wordt een bijdrage geleverd aan de besloten
groene uitstraling van de rand.

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’





6SHFLÀHNHUDQGYRRUZDDUGHQGHRXGHDNNHUV
De oude akkers vormen een karakteristiek onderdeel
van het cultuurhistorische verleden van het
buitengebied. De openheid en glooiingen vormen
een uitzonderlijke kwaliteit binnen de kleinschalige
en groene uitstraling van het kampenlandschap.
9DQZHJHKXQZDDUGHJHOGHQGDQRRNVSHFLÀHNH
randvoorwaarden voor de samenhang tussen het erf
en het landschap, als aanvulling op of afwijking van
de randvoorwaarden van het kampenlandschap:



De meer losse opzet van het erf, in vergelijking met
de opbouw van de erven in het beekdallandschap
en het Peelontginningenlandschap vormt een fraai
contrast en draagt bij aan het onderscheidt tussen de
verschillende landschapstypen.

Ontwikkelingsrichting van het erf
De ontwikkelingsrichting van het erf kan variëren.
De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan
van aaneengesloten landschapselementen, zoals
houtwallen- en singels op perceelsgrenzen.

Situering van de bebouwing
De situering van de bebouwing kan variëren. Wel
dient er sprake te blijven van samenhang tussen
de bebouwing. Dit kan op diverse manieren
tot uiting komen: een compact erf met korte
onderlinge afstanden tussen de bebouwing,
vormgeving van de bebouwing en het materiaalen kleurgebruik.
%HKRXGYDQHHQFRPSDFWHHUÀQGHOLQJ
Er dient altijd sprake te blijven van een
goede ordening op het erf. Dit betekent een
representatieve voorzijde van het erf met
de woonfuncties, met daarachter gelegen de
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.
Een aandachtige indeling van het erf kan
een extra kwaliteitsimpuls geven aan
landschapswaarden, zoals beken en steilranden,
door deze ruimte te geven.

2.2

2.3



















Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een groene uitstraling van het gehele erf.
Er is sprake van erfbeplanting op alle erfgrenzen
die grenzen aan het landschap.
Ruimte behouden of creëren rondom beken en
steilranden.
Ruimte behouden of creëren rondom
monumentale panden en karakteristieke
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn.

Beplantingssoorten
Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

2.6

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’











Erfbeplanting
Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter,
minimaal de aanplant van bomengroepen*,
bomenrijen* en/of fruit-/eikengaarden*.
De landschappelijke inpassingsstrook bij
kleinschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter,
meer aaneengesloten landschapselement
gebruiken, zoals houtwallen/-singels* en/of
boscomplexjes*.
De landschappelijke inpassingsstrook bij
grootschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.
Ruimte rondom (historische) bebouwing kan
ingevuld worden met een eikengaard*, fruitgaard*
of moestuin.




Ontsluiting van het erf
Van oudsher is er sprake van een gezamenlijke
ontsluiting voor het voorerf en de bedrijfskavel.
Als uitgangspunt wordt een gezamenlijke
ontsluiting gehanteerd, tenzij dit het
functioneren van de bedrijfsvoering op het erf
aantoonbaar belemmert.
Bij een gescheiden ontsluiting is een sterke
landschappelijke inpassing van het gehele erf een
vereiste.
Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het
landschap.

2.5







2.4

RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING
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beplanting op de erfgrenzen

Overwegend aaneengesloten

Besloten uitstraling

eikengaard
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bomengroepen / vrijstaande bome

E



A


Beplanting op alle erfgrenzen


L

OUDE AKKERS

Voorbeeld gewenste erÀnrichting
Kleinschalige uitstraling


Voorbeeld gewenste erÀnrichting

KAMPENLANDSCHAP

6SHFLÀHNHUDQGYRRUZDDUGHQYRRUGHRXGHDNNHUV
 De ontwikkelingsrichting vindt hoofdzakelijk in
de richting van de weg plaats (over de breedte).
Het is ongewenst dat een ontwikkeling ten koste
gaat van de achter het erf gelegen openheid of
glooiing van de oude akker.
 Besloten, groene uitstraling van het erf.
Gebruik van uitsluitend boscomplexjes* en/of
houtwallen*.
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Om een idee te krijgen hoe u nieuwe bebouwing
met een vleugje geschiedenis kunt realiseren vormt
het inspiratieboek HET LIJKT OP ... EEN BOERDERIJ
(Gemert-Bakel, 2010) een fraai uitgangspunt.

Gebiedseigen nieuwe bebouwing
Randvoorwaarde voor nieuwe bebouwing,
beeldbepalende objecten die zich willen laten zien,
is dan ook een zichtbare architectonische vormgeving
en uitstraling die is gebaseerd op de historische
bouwkunst uit het gebied. Gebiedseigenheid weegt
zwaar in de gemeente Gemert-Bakel.
Dit betekent niet dat de historische bouwkunst de
blauwdruk vormt voor nieuwbouw. Integendeel. De
historische bouwkunst dient te worden beschouwd
als inspiratiebron voor nieuwe bebouwing in het
buitengebied, zodat de nieuwe bebouwing een
bijdrage levert aan het gebiedseigen karakter.

Hergebruik gebouwen (functieverandering)
Bij voorkeur worden bestaande (beelddragende)
gebouwen hergebruikt voor een nieuwe functie,
waardoor het oorspronkelijke karakter van de
gebouwen/het erf behouden blijft. Het in stand
houden van een deel van de bedrijfsgebouwen
voorkomt het ongewenst krimpen van gebiedseigen
ensembles. BIj functieverandering is het van
belang dat het nieuwe erf minder groot is dan het
oorspronkelijke erf. Het oppervlak aan verharding mag
niet toenemen.





3.1
Vormgeving
Bedrijfsmatige bebouwing kent veelal een sobere
doelmatige vormgeving en uitstraling. Deze
eigenschappen en de huidige maat en schaal van deze
gebouwen zorgen ervoor dat het over het algemeen
wenselijk is, dat deze gebouwen niet beeldbepalend
]LMQ ]LHRRNXLWOHJELMGHHUÀQULFKWLQJ +HW
buitengebied staat echter ook vol met bebouwing
die een weerspiegeling vormen van het verleden en
een rol hebben om deze geschiedenis beleefbaar
te houden. Dit zijn beeldbepalende objecten, zoals
monumenten en karakteristieke bebouwing, waarvan
het wenselijk is dat deze bebouwing juist zichtbaar
aanwezig is in het landschap.

Een nieuw woongebouw dient visueel
ondergeschikt te zijn aan het beelddragende
gebouw (door middel van plaatsing op het
erf, het hanteren van een lagere goothoogte,
materiaal- en kleurgebruik of het aanbrengen van
erfbeplanting).
Bijgebouwen of bedrijfsgebouwen nemen een
ondergeschikte positie in op het erf.

Niewe bebouwing nabij beelddragende gebouwen
Voor het toevoeging van nieuwe bebouwing op een
erf waarbij sprake is van een beelddragend gebouw
(monumentaal of karakteristiek), gelden de volgende
randvoorwaarden:

UITSTRALING VAN DE BEBOUWING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Over het algemeen zegt de uitstraling van een gebouw
veel over de functie die het heeft. Afhankelijk van
de functie en de vormgeving van het gebouw is het
wenselijk dat deze zich in meer of mindere mate
‘presenteert’ in het landschap.

3

Behoud van streekeigen karakter: toevoeging aan beeldbepalend pand.

Beelddragend gebouw met ondergeschikte positie van het bijgebouw.

Bedrijfsbebouwing: sobere en doelmatige vormgeving en uitstraling.

6SHFLÀHNHXLWOHJELMGHYRUPJHYLQJYDQ 
(agrarische) bedrijfsgebouwen




de vormgeving van de bedrijfsbebouwing, of:
te zorgen voor een goede landschappelijke
inpassing van het erf.

3.2.2
Afwijken van de goede standaard
Vanwege schaalvergroting en de daarbij behorende
grotere maatvoering van bedrijfsgebouwen dreigt
de aangename uitstraling van bedrijfsgebouwen met
een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte
verloren te gaan. Vanwege functionele eisen zijn
goothoogten hoger. Dit verandert de verhouding
tussen de gevel en het dakvlak. Het dakvlak wordt
minder beeldbepalend doordat de gevel dominanter
wordt. Nieuwe stalvormen kunnen tevens de
betekenis van het dakvlak sterk verminderen (zoals
zaagtandstallen) en geven daardoor een onrustig
beeld in het landschap. In deze gevallen is het
gewenst om aandacht te besteden aan:

Voorbeeld
Een bedrijfsgebouw met een nokhoogte van 11 meter
en een goothoogte van 3,5 meter voldoet aan de
YHUKRXGLQJYDQ PGDNYODNPJHYHO 

Bedrijfsgebouwen die een goede balans vinden
in de samenhang met het landschap en daardoor
een aangename uitstraling hebben,bestaan uit een
beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte. Een
dak-gevelverhouding van ongeveer 2:1 functioneert
als een goede standaard.

3.2.1
Vormgeving: De goede standaard
In het buitengebied vindt men een grote diversiteit
aan (agrarische) bedrijfsbebouwing. Elk gebouw
heeft zijn eigen maatvoering, vorm, materialsering,
kleurgebruik en mate van detaillering. Ondanks de
verschillen in deze elementen bestaat er toch een
stereotype bedrijfsbebouwing voor het buitengebied.



Voorbeeld
In een kleinschalig landschap met hoog opgaand groen
]LMQPHHUODQGVFKDSVHOHPHQWHQDDQZH]LJRPGH
beeldbepalendheid van het gebouw te verminderen,
dan het geval is in een open landschap.

Landschappelijke inpassing
Per deelgebied dient te worden gekeken of de
aanwezige landschapselementen voldoende kwaliteit
bieden om bebouwing, die afwijkt van de goede
standaard (verhouding 2:1), in te passen in het
ODQGVFKDS ]LHRRNSXQWHUÀQULFKWLQJ 



Voorbeeld
Door middel van een dakverlenging over de
gevel of als dakoverstek is visueel het dakvlak
beeldbepalender.

Aandachtige vormgeving
Door aandacht te besteden aan de vormgeving van
bedrijfsgebouwen met een hoge goothoogte (vanwege
functionele eisen), kan men door een aandachtige
vormgeving het dakvlak alsnog een beeldbepalende
uitstraling geven.



Voorbeeld:

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1
door dakverlenging (overstek)

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1,
door dakverlenging over de gevel

Ongewenste verhouding
tussen dak en gevel
(meer gevel dan dakvlak)

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1
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Luchtwassers geïntegreerd in het ontwerp (dakvlak is één geheel).

Goede standaard van de dak-gevelverhouding: 2:1 (een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte).

%HGULMIVPDWLJHHOHPHQWHQ VLOR·VOXFKWZDVVHUVHG
 Luchtwassers worden bij voorkeur geïntegreerd
in het ontwerp voor het bedijfsgebouw zodat er
sprake is van één geheel (extra inpassing voor de
kwaliteitsverbetering).
 Luchtwassers, die niet geïntegreerd kunnen
worden, hebben een gedekte kleur passend bij
het kleurgebruik van het bedrijfsgebouw.
 Bedrijfsmatige elementen dienen, indien
mogelijk, geclusterd te worden (geen verspreiding
over de bedrijfskavel).

Materiaal- en kleurgebruik bebouwing
 Voor de gevels worden natuurlijke materialen
gebruikt (baksteen/hout) in een donker
kleurgebruik.
 Bij gebruik van metalen platen aan de gevels,
deze een gedekte tint geven (bijvoorbeeld
donkergroen).
 Geen gebruik van witte en grijze bakstenen.
 Voor daken wordt de kleur antraciet toegepast, of
een vergelijkbare donkere tint.
 Windveren en daklijsten worden in een gedekte
tint uitgevoerd passend bij het dakvlak. Geen
gebruik van witte windveren en daklijsten.

RANDVOORWAARDEN (AGRARISCHE) BEDRIJFSBEBOUWING

Vormgeving bebouwing
 Het gebouw heeft een eenvoudige, rechthoekige
opzet.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Wenselijk is een dak-gevelverhouding van
respectievelijk 2:1 (zie uitleg goede standaard).
 Bij een aanzienlijke afwijking van de gewenste
dak-gevelverhouding (2:1) wordt er een grotere
inspanning gevraagd ten aanzien van de
kwaliteitsverbetering.
 Een extra kwaliteitsverbetering kan geleverd
worden door een stevigere landschappelijke
LQSDVVLQJ ]LHHUÀQULFKWLQJ HQRIGHYRUPJHYLQJ
van het gebouw (zie uitleg goede standaard).
 Geleding in het dakvlak is niet wenselijk, tenzij
er sprake is van het toevoegen van een extra
architectonische kwaliteit (zoals het benadrukken
van zicht in de stal)
 Bij een a-symmetrische vormgeving van het
gebouw dient de hoge goothoogte op het erf
georiënteerd te zijn en de lage goothoogte op het
landschap.

3

AMBITIE DUURZAAMHEID

Plaatsing
 Zonnepanelen/collectoren worden geplaatst op
plekken die vanaf de openbare ruimte niet of
minimaal zichtbaar zijn.
 Zonnepanelen/collectoren worden niet op het
voorgeveldakvlak van een gebouw geplaatst.

Algemeen
 Het behoud van de kwaliteiten van het
(beeldbepalende) gebouw staat voorop.
 Een zonnepaneel/collector is een ondergeschikte
toevoeging aan een hoofdgebouw, een aan- of
uitbouw, of een bijgebouw.

Zonnepanelen/collectoren voldoen (bij voorkeur) aan
de volgende randvoorwaarden:

3

Zonnepanelen/collectoren dienen op ten minste
0,5-1 meter van de dakrand te liggen.
Zonnepanelen/collectoren dienen de dakhelling
van het dak aan te houden. Op een plat dak mag
gekozen worden voor een optimale helling.
Zonnepanelen/collectoren worden in of direct op
het dakvlak geplaatst.
Meerdere zonnepanelen/ collectoren worden op
een horizontale lijn gerangschikt.

Monumenten
 Geen zonnepanelen/collectoren op monumenten
(Gemeentelijke en Rijksmonumenten).









Materiaal- en kleurgebruik
 Natuurlijke materialen, zoals hout en/of
bakstenen voor de gevels hebben de voorkeur.
 Gedekte tinten voor gevels en daken.
 Voor daken wordt bij gebruik van dakpannen
de kleur rood of antraciet toegepast, of een
vergelijkbare donkere tint.
 Traditionele vormen van dakbedekking, zoals
daken van riet, zijn toegestaan.
 Een beeldbepalend gebruik van witte gevels is
alleen toegestaan indien er sprake is van een
hoge architectonische kwaliteit (vanwege de
afwijkende kleurstelling ten opzichtte van de
omgeving).

Historische bouwstijl met ingetogen kleurgebruik.

Samenhang tussen het hoofd- en bijgebouw.

Eigentijdse interpretatie op historische bouwkunst.

RANDVOORWAARDEN (BEDRIJFS) WONINGEN EN BIJGEBOUWEN

Vormgeving bebouwing
 Er is sprake van een eenvoudige opzet met een
enkelvoudige bouwmassa.
 Geschakelde bouwmassa’s zijn niet toegestaan.
 (Bedrijfs)woningen en bijgebouwen sluiten aan
bij de streekeigen architectuur. Bebouwing in de
(nabije) omgeving kan dienen als inspiratie.
 De architectuur is altijd landschappelijk,
traditioneel of eigentijds vormgegeven.
 De vormgeving en uitstraling van het gebouw
is bij voorkeur gebaseerd op de historische
bouwkunst in het buitengebied (zoals de bouwstijl
van lang- en kortgevelboerderijen). Er is ruimte
voor een eigentijdse interpretatie.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Toevoegingen, zoals erkers, dakkapellen, aanen uitbouwen, zijn altijd ondergeschikt aan de
hoofdmassa.

3
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2.4

HET PEELONTGINNINGENLANDSCHAP

Gewenste uitstraling van het landschap
 P.m.

Eerste heideontginningen en jonge Peelontginningen
De (jonge) ontginningen hebben een sterk agrarisch
karakter. Het landschap is verkaveld in een
rechtlijnig en geordend patroon. De erven zijn
niet willekeurig ontstaan, maar onderdeel van het
ontginningensysteem. De erven zijn uitsluitend aan
ontginningslinten gelegen.

Huidige verschijningsvorm de ontginningen
Tegenwoordig is het verschil tussen de eerste
heideontginningen en de jonge Peelontginningen
wat betreft maat en schaal van de erven
nauwelijks waarneembaar. In de uitwerking van de
landschappellijke inpassing van de erven wordt in
dit beeldkwaliteitsplan geen onderscheidt gemaakt.
Zodoende wordt de uitwerking van de eerste
heideontginningen en de jonge Peelontginningen,
(samen met de bosrijke ontginningen) samengevoegd
onder de naam ‘het Peelontginningenlandschap’.

2.

De eerste heideontginningen en jonge
Peelontginningen.
De bosrijke ontginningen.

1.

AT IS EEN
PEELONTGINNINGENLANDSCHAP?

Beelddragende functies
 Intensieve landbouw.
 Natuur.

+/- 2015

Het Peelontginningenlandschap is een relatief jong
agrarisch landschap. Vanuit het westen werden de
eerste heidegronden (rond 1840) ontgonnen. In de
2e helft van de 19e eeuw werd het mogelijk om de
woeste grond (natte veengebieden) van De Peel op
grote schaal te ontginnen. Tussen de eerste ontgonnen
kavels lagen nog delen woeste grond met heide en
bosjes. Plaatselijk zijn deze nog terug te vinden,
zoals bij de Klotterpeel en de Krim. Op de nattere
delen vestigden zich met name rundveehouderijen
en op de drogere delen was sprake van bosbouw. Het
Peelontginningenlandschap is zodoende in te delen in
twee type ontginningen:

+/- 1960

Beelddragers
 Relatief grootschalig open landschap.
 Weidsheid onderbroken door bomenlanen met
erven (ontginningslinten).
 Sterk agrarisch karakter met grootschalige
bedrijfsbebouwing.
 Rechtlijnige verkaveling en geordende
inrichting van het landschap.
 Heldere indeling van erven met een
rechthoekige tot blokvormige bouwkavel.
 Landschappelijke beplanting in de vorm van
robuuste boscomplexen en bomenlanen.

+/- 1900
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Werken aan beeldkwaliteit
Het beleid van de gemeente is erop gericht om in
dit landschap ruimte te bieden aan (innovatieve)
bedrijvigheid (gericht op de agrarische sector).
De maat en schaal van de bebouwing passen bij de
weidsheid van dit landschapstype. Echter, door een
gebrek aan erfbeplanting heeft de forse bebouwing
een beeldbepalende uitstraling op het landschap.
'H]H¶YHUVWHQLQJ·YDQKHWODQGVFKDSFRQÁLFWHHUWPHW
de beleving van de weidsheid en de rust en ruimte die
openheid geeft. Dit beeldkwaliteitsplan zet daarom
in op stevige aaneengesloten erfbplanting op de
erven, zodat de bebouwing op het erf ‘steun’ heeft
aan een groene achtergrond en deze niet ‘kaal’ in het
landschap is gelegen.

Bosrijke ontginningen
Ten behoeve van de mijnbouw in Zuid-Limburg is
een groot gedeelte van de woeste grond omgezet in
bos. Het omvangrijke bosgebied van de Stippelberg
markeert grotendeels de overgang van het
kampenlandschap richting het ontginningenlandschap.
Het grillige en dynamische karakter van het
kampenlandschap vloeit over in het bosgebied,
waarbij deze langzaam overgaat in een rechtlijnig
en geordend patroon. De bosranden aan de zijde
van het kampenlandschap zijn dynamisch en hebben
een geleidelijke overgang. De overgang in het
ontginningenlandschap tussen het bos en de agrarische
gronden is rechtlijnig en scherp.

De erfopbouw kent een heldere indeling in een
woonzone aan de voorzijde van het erf en een
bedrijfskavel daarachter. Net zoals bij het landschap
het geval is, hebben bouwkavels van de erven een
rechthoekig tot blokvormige vorm. Hoog opgaande
beplanting beperkt zich in grote mate tot de
bomenlanen (met name aan de ontginningslinten).
Tussen de bomenlanen is sprake van openheid.

Past de ontwikkeling bij de karakteristieken van
de omgeving, oftewel het landschap?
Draagt de ontwikkeling bij aan het behouden
of versterken van de samenhang tussen erf &
landschap, oftewel is er sprake van een goede
erÀnrichting?
Past de uitstraling van de bebouwing bij de
gewenste beeldkwaliteit van het buitengebied?






Om een goede samenhang tussen bebouwing en
landschap te kunnen garanderen, dient er bij
de ontwikkeling sprake te zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Voor een goede
landschappelijke inpassingen dienen drie aspecten
bekeken te worden:

Uw ontwikkeling dient bij te dragen aan het verhogen
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat
er sprake is van een goede samenhang tussen de
bebouwing en het landschap. Voor dit landschapstype
is de weidsheid leidend.

De karakteristieken van de Peelontginningen,
openheid en een rechtlijnige verkaveling, passen
uitstekend bij de functionele ordening van de
grootschalige (agrarische) bedrijvigheid. De maat
en schaal van de bebouwing passen bij de weidsheid
van dit landschapstype. Echter, door een gebrek
aan landschapselementen en erfbeplanting heeft
de bebouwing een dominante positie ingenomen
en is deze beeldbepalend geworden. Bij nieuwe
ontwikkelingen wordt dan ook een zorvuldig inpassing
van het erf in het landschap gevraagd. Over het
algemeen geldt het volgende:

OE PAST UW INITIATIEF IN HET
PEELONTGINNINGENLANDSCHAP?

1.

Respecteer de weidsheid
De weidsheid van het open ontginningengebied
is onder grote druk komen te staan. Dit is in het
landschap terug te zien aan de bebouwing die
beeldbepalend is geworden. Dit heeft niet uitsluitend
te maken met de maat en schaal van de bebouwing.
Veelal weegt de te magere erfbeplanting niet op
tegen de beeldbepalendheid van de bebouwing.
Over het algemeen is er sprake van een tekort
aan stevige erfbeplanting. De bebouwing vraagt
hierdoor de aandacht, hetgeen de beleving van het
weidse open landschap verzwakt. De balans tussen
bebouwing en landschap is scheef komen te liggen.
Bij grootschalige bebouwing hoort een stevige
landschappelijke inpassing van het erf, zodat het
erf geen afbreuk doet aan de beleving van de rust
en ruimte in het landschap. Door ruimte te bieden
aan ontwikkelingen vraagt de gemeente om ruimte
te laten voor het landschap. Bij ontwikkelingen
wordt gekeken naar het realiseren van een stevige
erfbeplanting die een groene achtergrond biedt
aan het erf, waardoor de bebouwing minder
beeldbepalend is en het landschap versterkt
wordt met stevige groenstructuren. Op deze wijze
worden de waarden van openheid, rust en ruimte
beter behouden en beleefbaar gemaakt. Naast een
landschappelijke meerwaarde hebben de stevige
groenstructuren ook een grote meerwaarde voor
de ecologie (schuilplekken, broedplekken en
foerageermogelijkheden).
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+RHXGH]HGULHDVSHFWHQ ODQGVFKDSHUÀQULFKWLQJHQ
bebouwing) laat meewegen in uw ontwikkeling is in
dit hoofdstuk nader uitgewerkt met randvoorwaarden.
In beginsel zal worden bekeken of uw initiatief past
binnen de visie op het Peelontginningenlandschap.
Daarvoor is het onderstaande sturend:
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LANDSCHAP

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN










1.1

1

Uitstraling van het landschap
Behouden van het open en weidse karakter.
Altijd een stevige stevige beplanting toevoegen
op het erf die een bijdrage levert aan
beeldkwaliteit van robuuste boscomplexen in het
ontginningenlandschap.
In stand houden van de rechtlijnige en geordende
verkaveling, en zo mogelijk, deze zichtbaarder
maken door beplanting toe te voegen op de
perceelsgrenzen.
Behouden van zichtlijnen en waardevolle open
ruimten. Waar mogelijk deze versterken.
Aandacht voor behoud en bescherming van
cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden,
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en
steilranden.

RANDVOORWAARDEN LANDSCHAP

Uw initiatief dient altijd een bijdrage te leveren aan
het versterken dan wel herstellen van het contrast
tussen het open en weidse landschap en een groene
uitstraling van het erf. Dit dient te gebeuren door
het toevoegen van stevige landschapselementen als
tegenhanger voor de grote maat en schaal van de bebouwing. De beeldbepalendheid van de ontwikkeling is
bepalend voor de mate van kwaliteitsverbetering. Hoe
meer ‘verstening’, hoe meer ‘landschap’ gevraagd
wordt.

1

Kwaliteitsverbetering (extra inspanning)
Kansen benutten voor bijdrage aan
natuurontwikkeling, zoals akkerrandbeheer
(kruidenrijke rand), bloemrijk grasland of poelen.
Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing.
Opknappen van waardevolle (historische)
bebouwing, eventueel d.m.v. splitsing in
wooneenheden.

opknappen waardevolle
bebouwing

akkerrand

K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G
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ERFINRICHTING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Maat en schaal van de erfbeplanting
Het type landschapselementen en de stevigheid (lengte en breedte) is afhankelijk van de mate waarin de
nieuwe ontwikkeling beeldbepalend dreigt te worden.
Het type erfbeplanting dient dus afgestemd te worden
op de maat en schaal van de bebouwing.

Zichtbaarheid bedrijfsbebouwing
De bedrijfsbebouwing mag gezien worden, maar ligt
nooit ‘kaal’ in het landschap (‘kaal’ betekent zonder
de steun van beplanting). Hoe groter de bebouwing
is, des te steviger het landschapselement dient te
zijn om de balans tussen het erf en het landschap te
behouden. De maximale toegestane zichtbare lengte
van bebouwing bedraagt 50 meter.
Uitsluitend bedrijfsbebouwing die een aantoonbare
hoge architectonische kwaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor de recreatie (zoals zichtstallen),
mogen zich beeldbepalender ‘presenteren’.

2.1
Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een stevig landschapselement op één van de erfgrenzen tussen het erf en
het landschap. De lengte van het stevige landschapselement dient overeen te komen met de diepte van
de bouwkavel en wordt bij voorkeur gerealiseerd aan
één zijde van het erf, haaks op het ontginningslint.
Aan de zijde waar de bebouwing zich nadrukkelijker
presenteert richting het landschap, dienen lange
lengtes aan bebouwing onderbroken te worden met
erfbeplanting (zoals struweel of bomengroepjes).

2

2.2
Ontwikkelingsrichting van het erf
De ontwikkelingsrichting is variabel, maar dient wel
zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan het ontginningslint. Zodoende ontstaat er niet een uitgesproken
diep of breed erf, maar een meer rechthoekig tot
blokvormig erf passend bij de verkavelingsstructuur
van het landschap.

Grootschalige bebouwing
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, is dichtere en meer hoog opgaande beplanting nodig, zoals
brede houtsingels* (bomen en struiken). Een landschappelijke inpassingsstrook van 8-10 meter breed
langs de erfgrens is voldoende voor de ontwikkeling
van een aaneengesloten brede houtsingel.

Kleinschalige bebouwing
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, kan
struweel* of (transparante) bomenrij* voldoende zijn
voor een goede samenhang tussen het erf en het landschap. Een landschappelijke inpassingsstrook van 5-10
meter breed langs de erfgrens is voldoende voor de
ontwikkeling van een aaneengesloten landschapselement.

Minimale landschappelijke inpasing
De minimale vereiste is de realisatie van een aaneengesloten landschapselement op één zijde van het erf,
haaks op het ontginningslint. Het is gewenst dat op
overige zijden het beeld van de bebouwing onderbroken wordt door bomengroepen* of boomgaarden*.









Brede aaneengesloten stevige

Eenduidige richting van de

van bebouwing door strategische
plaatsing van bomengroepen
of vrijstaande bomen en/of
struiken.

strategische plaatsing van
bomengroepen of vrijstaande
bomen en/of struiken.

Onderbreken van lange gevels

Onderbreken van lange
gevels van bebouwing door

bedrijfsbebouwing.

bedrijfsbebouwing.


Erfbeplanting haaks op de weg.


weg.

Eenduidige richting van de

boscomplexje op één erfgrens.


Erfbeplanting haaks op de

erfbeplanting in de vorm van een



Voorbeeld gewenste erÀnrichting

LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIEDEN

erfbeplanting op één erfgrens

Aaneengesloten stevige

Voorbeeld gewenste erÀnrichting

PEELONTGINNINGEN

Minimale landschappelijke inpasing voormalige LOG’s
De minimale vereiste bestaat uit een boscomplexje*
met een minimale breedte van 15 meter over de
gehele erfgrens aan één zijde van het erf, haaks op
het ontginningslint.

6SHFLÀHNHUDQGYRRUZDDUGHQYRRUGHYRRUPDOLJH
/DQGERXZRQWZLNNHOLQJVJHELHGHQ /2*·V
Voor de erven in de voormalige LOG’s gelden
grotendeels dezelfde randvoorwaarden als
voor de erfontwikkelingen in het overige
Peelontginningenlandschap. Echter, aangezien hier
uitsluitend sprake is van grootschalige bebouwing,
wordt er standaard een zeer stevige landschappelijke
inpassing gevraagd.



Ontwikkelingsrichting van het erf
De ontwikkelingsrichting van het erf zoveel
mogelijk koppelen aan het ontginningslint.
Geen uitgesproken ontwikkelingsrichting in de
diepte en geen uitgesproken ontwikkelingsrichting
over de breedte.
Behoud van openheid en zichtlijnen zijn sturend
voor de ontwikkelingsrichting, waarbij dit niet
het functioneren van de bedrijfsvoering op het
erf mag belemmeren.
De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan
van verkavelingspatronen (perceelsgrenzen).

Situering van de bebouwing
Er dient altijd sprake te blijven van een
goede ordening op het erf. Dit betekent een
representatieve voorzijde van het erf met
de woonfuncties, met daarachter gelegen de
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.

2.2
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Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een stevige
erfbeplanting aan één zijde van het erf, haaks op
het ontginningslint.
Het landschap kenmerkt zich door zijn open en
weidse karakter. De erfontwikkeling dient het
contrast tussen het open en weidse landschap en
het groene erf te versterken.
De bebouwing mag gezien worden, maar is
ondergeschikt (niet beeldbepalend) aan de rust
en ruimte die het landschap uitstraalt.
Ruimte behouden of creëren rondom beken.
Ruimte behouden of creëren rondom
monumentale panden en karakteristieke
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn.
Erfbeplanting
De woonzone kent een groene inrichting met
een moestuin,boomgaard*, hagen, bomenweiden
en/of solitaire (monumentale) bomen. De
bedrijfskavel is landschappelijke ingepast.
Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter,
minimaal de aanplant van aaneengesloten
struweel* of (transparante) bomenrijen*,
eventueel aangevuld met bomengroepen*.
De landschappelijke inpassingsstrook bij
kleinschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter,
meer dichte aaneengesloten landschapselementen
gebruiken, zoals houtsingels*.
De landschappelijke inpassingsstrook bij
grootschalige bebouwing heeft een minimale
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.
Rondom (historische) bebouwing dient sprake te
zijn van open ruimte, die ingevuld kan worden
met een bomenweide, fruitgaard* of moestuin.

2.5


















*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

Ontsluiting van het erf
Een gescheiden ontsluiting draagt bij aan de
ordening van het erf in een woonzone en een
bedrijfskavel.
Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het
landschap.

2.4




Eenheid op de bedrijfskavel door een eenduidige
situering van de bedrijfsbebouwing (bebouwing
die in dezelfde richting is gelegen).
%HKRXGYDQHHQFRPSDFWHHUÀQGHOLQJ
Een aandachtige indeling van het erf kan
een extra kwaliteitsimpuls geven aan
landschapswaarden, zoals beken, door ruimte te
bieden.



RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING

2.1

2
Beplantingssoorten
Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’
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boscomplexjes

bomenrijen (natte soorten)

bomenrijen (droge soorten)
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bomengroepen / vrijstaande bomen
fruitgaard
(evt. omzoomd met een haag)

bomenweide (berk)

houtsingel

struweel

L

6SHFLÀHNHUDQGYRRUZDDUGHQYRRUYRRUPDOLJH/2*·V
 Besloten, groene uitstraling van het erf. Gebruik
van uitsluitend boscomplexjes* met een minimale
breedte van 15 meter.
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Om een idee te krijgen hoe u nieuwe bebouwing
met een vleugje geschiedenis kunt realiseren vormt
het inspiratieboek HET LIJKT OP ... EEN BOERDERIJ
(Gemert-Bakel, 2010) een fraai uitgangspunt.

Gebiedseigen nieuwe bebouwing
Randvoorwaarde voor nieuwe bebouwing,
beeldbepalende objecten die zich willen laten zien,
is dan ook een zichtbare architectonische vormgeving
en uitstraling die is gebaseerd op de historische
bouwkunst uit het gebied. Gebiedseigenheid weegt
zwaar in de gemeente Gemert-Bakel.
Dit betekent niet dat de historische bouwkunst de
blauwdruk vormt voor nieuwbouw. Integendeel. De
historische bouwkunst dient te worden beschouwd
als inspiratiebron voor nieuwe bebouwing in het
buitengebied, zodat de nieuwe bebouwing een
bijdrage levert aan het gebiedseigen karakter.

Hergebruik gebouwen (functieverandering)
Bij voorkeur worden bestaande (beelddragende)
gebouwen hergebruikt voor een nieuwe functie,
waardoor het oorspronkelijke karakter van de
gebouwen/het erf behouden blijft. Het in stand
houden van een deel van de bedrijfsgebouwen
voorkomt het ongewenst krimpen van gebiedseigen
ensembles. BIj functieverandering is het van
belang dat het nieuwe erf minder groot is dan het
oorspronkelijke erf. Het oppervlak aan verharding mag
niet toenemen.





3.1
Vormgeving
Bedrijfsmatige bebouwing kent veelal een sobere
doelmatige vormgeving en uitstraling. Deze
eigenschappen en de huidige maat en schaal van deze
gebouwen zorgen ervoor dat het over het algemeen
wenselijk is, dat deze gebouwen niet beeldbepalend
]LMQ ]LHRRNXLWOHJELMGHHUÀQULFKWLQJ +HW
buitengebied staat echter ook vol met bebouwing
die een weerspiegeling vormen van het verleden en
een rol hebben om deze geschiedenis beleefbaar
te houden. Dit zijn beeldbepalende objecten, zoals
monumenten en karakteristieke bebouwing, waarvan
het wenselijk is dat deze bebouwing juist zichtbaar
aanwezig is in het landschap.

Een nieuw woongebouw dient visueel
ondergeschikt te zijn aan het beelddragende
gebouw (door middel van plaatsing op het
erf, het hanteren van een lagere goothoogte,
materiaal- en kleurgebruik of het aanbrengen van
erfbeplanting).
Bijgebouwen of bedrijfsgebouwen nemen een
ondergeschikte positie in op het erf.

Niewe bebouwing nabij beelddragende gebouwen
Voor het toevoeging van nieuwe bebouwing op een
erf waarbij sprake is van een beelddragend gebouw
(monumentaal of karakteristiek), gelden de volgende
randvoorwaarden:

UITSTRALING VAN DE BEBOUWING

UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN

Over het algemeen zegt de uitstraling van een gebouw
veel over de functie die het heeft. Afhankelijk van
de functie en de vormgeving van het gebouw is het
wenselijk dat deze zich in meer of mindere mate
‘presenteert’ in het landschap.

3

Behoud van streekeigen karakter: toevoeging aan beeldbepalend pand.

Beelddragend gebouw met ondergeschikte positie van het bijgebouw.

Bedrijfsbebouwing: sobere en doelmatige vormgeving en uitstraling.

6SHFLÀHNHXLWOHJELMGHYRUPJHYLQJYDQ 
(agrarische) bedrijfsgebouwen




de vormgeving van de bedrijfsbebouwing, of:
te zorgen voor een goede landschappelijke
inpassing van het erf.

3.2.2
Afwijken van de goede standaard
Vanwege schaalvergroting en de daarbij behorende
grotere maatvoering van bedrijfsgebouwen dreigt
de aangename uitstraling van bedrijfsgebouwen met
een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte
verloren te gaan. Vanwege functionele eisen zijn
goothoogten hoger. Dit verandert de verhouding
tussen de gevel en het dakvlak. Het dakvlak wordt
minder beeldbepalend doordat de gevel dominanter
wordt. Nieuwe stalvormen kunnen tevens de
betekenis van het dakvlak sterk verminderen (zoals
zaagtandstallen) en geven daardoor een onrustig
beeld in het landschap. In deze gevallen is het
gewenst om aandacht te besteden aan:

Voorbeeld
Een bedrijfsgebouw met een nokhoogte van 11 meter
en een goothoogte van 3,5 meter voldoet aan de
YHUKRXGLQJYDQ PGDNYODNPJHYHO 

Bedrijfsgebouwen die een goede balans vinden
in de samenhang met het landschap en daardoor
een aangename uitstraling hebben,bestaan uit een
beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte. Een
dak-gevelverhouding van ongeveer 2:1 functioneert
als een goede standaard.

3.2.1
Vormgeving: De goede standaard
In het buitengebied vindt men een grote diversiteit
aan (agrarische) bedrijfsbebouwing. Elk gebouw
heeft zijn eigen maatvoering, vorm, materialsering,
kleurgebruik en mate van detaillering. Ondanks de
verschillen in deze elementen bestaat er toch een
stereotype bedrijfsbebouwing voor het buitengebied.



Voorbeeld
In een kleinschalig landschap met hoog opgaand groen
]LMQPHHUODQGVFKDSVHOHPHQWHQDDQZH]LJRPGH
beeldbepalendheid van het gebouw te verminderen,
dan het geval is in een open landschap.

Landschappelijke inpassing
Per deelgebied dient te worden gekeken of de
aanwezige landschapselementen voldoende kwaliteit
bieden om bebouwing, die afwijkt van de goede
standaard (verhouding 2:1), in te passen in het
ODQGVFKDS ]LHRRNSXQWHUÀQULFKWLQJ 



Voorbeeld
Door middel van een dakverlenging over de
gevel of als dakoverstek is visueel het dakvlak
beeldbepalender.

Aandachtige vormgeving
Door aandacht te besteden aan de vormgeving van
bedrijfsgebouwen met een hoge goothoogte (vanwege
functionele eisen), kan men door een aandachtige
vormgeving het dakvlak alsnog een beeldbepalende
uitstraling geven.



Voorbeeld:

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1
door dakverlenging (overstek)

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1,
door dakverlenging over de gevel

Ongewenste verhouding
tussen dak en gevel
(meer gevel dan dakvlak)

Goede standaardverhouding
tussen dak en gevel van 2:1
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Luchtwassers geïntegreerd in het ontwerp (dakvlak is één geheel).

Goede standaard van de dak-gevelverhouding: 2:1 (een beeldbepalend dakvlak en een lage goothoogte).

%HGULMIVPDWLJHHOHPHQWHQ VLOR·VOXFKWZDVVHUVHG
 Luchtwassers worden bij voorkeur geïntegreerd
in het ontwerp voor het bedijfsgebouw zodat er
sprake is van één geheel (extra inpassing voor de
kwaliteitsverbetering).
 Luchtwassers, die niet geïntegreerd kunnen
worden, hebben een gedekte kleur passend bij
het kleurgebruik van het bedrijfsgebouw.
 Bedrijfsmatige elementen dienen, indien
mogelijk, geclusterd te worden (geen verspreiding
over de bedrijfskavel).

Materiaal- en kleurgebruik bebouwing
 Voor de gevels worden natuurlijke materialen
gebruikt (baksteen/hout) in een donker
kleurgebruik.
 Bij gebruik van metalen platen aan de gevels,
deze een gedekte tint geven (bijvoorbeeld
donkergroen).
 Geen gebruik van witte en grijze bakstenen.
 Voor daken wordt de kleur antraciet toegepast, of
een vergelijkbare donkere tint.
 Windveren en daklijsten worden in een gedekte
tint uitgevoerd passend bij het dakvlak. Geen
gebruik van witte windveren en daklijsten.

RANDVOORWAARDEN (AGRARISCHE) BEDRIJFSBEBOUWING

Vormgeving bebouwing
 Het gebouw heeft een eenvoudige, rechthoekige
opzet.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Wenselijk is een dak-gevelverhouding van
respectievelijk 2:1 (zie uitleg goede standaard).
 Bij een aanzienlijke afwijking van de gewenste
dak-gevelverhouding (2:1) wordt er een grotere
inspanning gevraagd ten aanzien van de
kwaliteitsverbetering.
 Een extra kwaliteitsverbetering kan geleverd
worden door een stevigere landschappelijke
LQSDVVLQJ ]LHHUÀQULFKWLQJ HQRIGHYRUPJHYLQJ
van het gebouw (zie uitleg goede standaard).
 Geleding in het dakvlak is niet wenselijk, tenzij
er sprake is van het toevoegen van een extra
architectonische kwaliteit (zoals het benadrukken
van zicht in de stal)
 Bij een a-symmetrische vormgeving van het
gebouw dient de hoge goothoogte op het erf
georiënteerd te zijn en de lage goothoogte op het
landschap.

3

AMBITIE DUURZAAMHEID

Plaatsing
 Zonnepanelen/collectoren worden geplaatst op
plekken die vanaf de openbare ruimte niet of
minimaal zichtbaar zijn.
 Zonnepanelen/collectoren worden niet op het
voorgeveldakvlak van een gebouw geplaatst.

Algemeen
 Het behoud van de kwaliteiten van het
(beeldbepalende) gebouw staat voorop.
 Een zonnepaneel/collector is een ondergeschikte
toevoeging aan een hoofdgebouw, een aan- of
uitbouw, of een bijgebouw.

Zonnepanelen/collectoren voldoen (bij voorkeur) aan
de volgende randvoorwaarden:

3

Zonnepanelen/collectoren dienen op ten minste
0,5-1 meter van de dakrand te liggen.
Zonnepanelen/collectoren dienen de dakhelling
van het dak aan te houden. Op een plat dak mag
gekozen worden voor een optimale helling.
Zonnepanelen/collectoren worden in of direct op
het dakvlak geplaatst.
Meerdere zonnepanelen/ collectoren worden op
een horizontale lijn gerangschikt.

Monumenten
 Geen zonnepanelen/collectoren op monumenten
(Gemeentelijke en Rijksmonumenten).









Materiaal- en kleurgebruik
 Natuurlijke materialen, zoals hout en/of
bakstenen voor de gevels hebben de voorkeur.
 Gedekte tinten voor gevels en daken.
 Voor daken wordt bij gebruik van dakpannen
de kleur rood of antraciet toegepast, of een
vergelijkbare donkere tint.
 Traditionele vormen van dakbedekking, zoals
daken van riet, zijn toegestaan.
 Een beeldbepalend gebruik van witte gevels is
alleen toegestaan indien er sprake is van een
hoge architectonische kwaliteit (vanwege de
afwijkende kleurstelling ten opzichtte van de
omgeving).

Historische bouwstijl met ingetogen kleurgebruik.

Samenhang tussen het hoofd- en bijgebouw.

Eigentijdse interpretatie op historische bouwkunst.

RANDVOORWAARDEN (BEDRIJFS) WONINGEN EN BIJGEBOUWEN

Vormgeving bebouwing
 Er is sprake van een eenvoudige opzet met een
enkelvoudige bouwmassa.
 Geschakelde bouwmassa’s zijn niet toegestaan.
 (Bedrijfs)woningen en bijgebouwen sluiten aan
bij de streekeigen architectuur. Bebouwing in de
(nabije) omgeving kan dienen als inspiratie.
 De architectuur is altijd landschappelijk,
traditioneel of eigentijds vormgegeven.
 De vormgeving en uitstraling van het gebouw
is bij voorkeur gebaseerd op de historische
bouwkunst in het buitengebied (zoals de bouwstijl
van lang- en kortgevelboerderijen). Er is ruimte
voor een eigentijdse interpretatie.
 Het dakvlak is beeldbepalend.
 Toevoegingen, zoals erkers, dakkapellen, aanen uitbouwen, zijn altijd ondergeschikt aan de
hoofdmassa.

3
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bijlage 1 TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING
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Eikengaard
Een eikengaard is een eikenplantage. Naast of achter
de boerderij werden, vaak in keurige rijen, eiken
geplant. Geen struiklaag, alleen gras. Eiken groeien
langzaam, waardoor veelal de volgende generatie(s)
plezier van de eiken zouden hebben. Als de boerderij
werd uitgebreid of moest worden opgeknapt werden
een paar eiken uit de eikengaard geveld. De bomen
leverden gebinten, het geraamte voor de nieuwe aanbouw. Eikenhout was toen al duur, als je hout zelf kon
leveren was dat mooi meegenomen.

Houtsingel
Een houtsingel is een lijnvormig landschapselement,
bestaande uit bomen en struiken die op dezelfde
hoogte staan als het omringende land. Het is een
geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten
erfscheiding. Veelal begeleiden houtsingels watergangen en bestaan deze uit soorten die goed gedijen
onder natte omstandigheden. Houtsingels hebben een
landschappelijke en ecologische bijzondere betekenis
en herbergen een grote verscheidenheid aan plantenen diersoorten.

Gebiedseigen beplanting
Gebiedseigen beplanting houdt in dat er soorten
gebruikt worden die passen bij de omgeving. Dit
betekent het toepassen van inheemse soorten, dus
geen exoten. De soorten dienen daarbij te passen bij
het landschapstype (veel toegepast in de omgeving)
en de bodemomstandigheden (nat of droge omstandigheden).

Bomenrij
Een bomenrij is een lijnvormig landschapselement,
bestaande uit uitsluitend boomvormers. Onderbeplanting in de vorm van struweel komt niet voor.

Boscomplexjes
Bij boscomplexjes gaat het om min of meer blokvormige landschapselementen, bestaande uit boom- en
struikvormers.

Elzensingel
Een elzensingel is een lijnvormig landschapselement,
bestaande uit een enkele rij zwarte elzen (Alnus
nigra), en vaak langs slootkanten staan. Elzen groeien
goed onder natte omstandigheden. Elzensingels zijn
dan ook van oudsher veelvuldig toegepast in beekdalen, als perceelscheidingen haaks op de beekloop.

Bomengroep
Een bomengroep bestaat uit vrijstaande bomen, die
door hun positie en korte afstand ten opzichte van
elkaar, een onderlinge samenhang vertonen. Veelal
hebben bomengroep de functie om hoeken te markeren (van het perceel of erf), het zicht op bebouwing
op het erf te ontnemen of doorzichten te markeren.

BEGRIPPENLIJST

Struweel
Een struweel (of mantel) is een aaneengesloten
vegetatie van 1 tot 5 meter hoog, bestaande uit
struikvormers. Op het erf vormt het een lijnvormig
landschapselement (ook wel struweelheg genoemd)
dat dienst doet als erfscheiding. Struweel komt van
nature voor aan bosranden (als mantel) en in gebieden waar de bomen door klimaatomstandigheden net
niet meer kunnen groeien. Als onderdeel van het bos
wordt het de struiklaag genoemd. Struweel komt ook
voor in houtsingels waarbij het samen met bomen een
dicht lijnvormige landschapselement vormt. Struwelen
bieden beschutting, nestgelegenheid en voedsel.

Houtwal
Een houtwal is een lijnvormig landschapselement,
bestaande uit bomen en struiken die op een kunstmatige aarden wal staan. Oorspronkelijk hadden
houtwallen als functie het wild en het vee binnen de
landbouwpercelen te houden. Daarnaast leverden
ze geriefhout en brandhout. Houtwallen hebben een
landschappelijke en ecologische bijzondere betekenis
en herbergen een grote verscheidenheid aan plantenen diersoorten.

60% bestaande uit een variatie van (vrije keuze):
Boomvormers
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Populus nigra - zwarte populier
 Salix alba - schietwilg
Struikvormers
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
 Rosa canina - hondsroos
 Salix cinerea - grijze wilg
 Viburnum opulus - Gelderse roos

Houtsingel
40 % bestaande uit:
 Alnus glutinosa - zwarte els

Elzensingels
 Alnus glutinosa - zwarte els

Vrijstaande erfbomen
 Castanea sativa - tamme kastanje
 0DOXVÁRULEXQGDVLHUDSSHO
 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - sierpeer
 Prunus avium - zoete kers
 Tilia cordata - winterlinde

Bomen in rijen of groepen
 Alnus glutinosa - zwarte els
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Populus nigra - zwarte populier
 Salix alba - schietwilg

Struiken op het voorerf
 Ilex aquifolium - hulst
 Philadelphus coronarius - boerenjasmijn
 Syringa vulgaris - sering
 Divers soorten bessen (Ribes en Sorbus)

Hagen op het voorerf
 Acer campestre - Veldesdoorn
 Carpinus betulus - Haagbeuk
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn

Boscomplexjes
Combinatie van:
Boomvormers
 Alnus glutinosa - zwarte els
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Populus nigra - zwarte populier
6WUXLNYRUPHUV PDQWHO
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
 Rosa canina - hondsroos
 Viburnum opulus - Gelderse roos
 Taxus baccata - gewone taxus

Struweel
 Crataegus laevigata - tweestijlige meidoorn
 Prunus padus - gewone vogelkers
 Prunus spinosa - sleedoorn
 Ribes rubrum - aalbes
 Ribes nigrum - zwarte bes
 Rhamnus frangula - vuilboom
 Viburnum opulus - Gelderse roos

TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING - BEEKDALLANDSCHAP

Boomgaard
 Diverse soorten hoogstam fruitbomen (appel,peer,
pruim of kers)

Leibomen op het voorerf
 Tilia x europaea - Hollandse linde (leilinde)
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60% bestaande uit een variatie van (vrije keuze):
Boomvormers
 Betula pendula - ruwe berk
 Corylus colurna - boomhazelaar
 Prunus padus - gewone vogelkers
 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Struikvormers
 Corylus avellana - hazelaar
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
 Rosa canina - hondsroos
 Salix cinerea - grijze wilg
 Viburnum opulus - Gelderse roos

Houtsingel
40 % bestaande uit:
 Alnus glutinosa - zwarte els
 Quercus robur - zomereik

Vrijstaande erfbomen
 Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje
 Aesculus x carnea - rode paardenkastanje
 Castanea sativa - tamme kastanje
 Fagus sylvatica - Beuk
 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - Bruine beuk
 Pterocarya fraxinifolia - gewone vleugelnoot
 Tilia cordata - winterlinde

Bomen in rijen of groepen
 Alnus glutinosa - zwarte els (geknot langs sloten)
 Fagus sylvatica - beuk
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Quercus robur - zomereik
 Salix alba - schietwilg (geknot langs sloten)

Boscomplexjes
Combinatie van:
Boomvormers
 Betula pendula - ruwe berk
 Fagus sylvatica - beuk
 Quercus robur - zomereik
 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
6WUXLNYRUPHUV PDQWHO
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Lonicera caprifolium - gewone kamperfoelie
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom

Boomgaard
 Diverse soorten hoogstam fruitbomen (appel,peer,
pruim of kers)
 Notenbomen (Juglans regia - Okkernoot)
 Eikengaard met zomereiken (Quercus robur)

Leibomen op het voorerf
 Platanus x acerifolia - gewone plataan
 Tilia x europaea - Hollandse linde (leilinde)

Struiken op het voorerf
 Ilex aquifolium - hulst
 Philadelphus coronarius - boerenjasmijn
 Syringa vulgaris - sering
 Divers soorten bessen (Ribes en Sorbus)

Hagen op het voorerf
 Acer campestre - Veldesdoorn
 Carpinus betulus - Haagbeuk
 Fagus sylvatica - Beuk
 Ligustrum - liguster

60 % bestaande uit een variatie van (vrije keuze):
Boomvormers
 Betula pendula - ruwe berk
 Carpinus betulus - haagbeuk
 Corylus colurna - boomhazelaar
 Fagus sylvatica - beuk
 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Struikvormers
 Amelanchier lamarckii - krentenboompje
 Cytisus scoparius - gewone brem
 Corylus avellana - hazelaar
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Lonicera caprifolium - gewone kamperfoelie
 Rubus - braam
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
 Rosa canina - hondsroos
 Sambucus nigra - gewone vlier
 Viburnum opulus - Gelderse roos

Rosa canina - hondsroos
Viburnum opulus - Gelderse roos
Taxus baccata - gewone taxus





Houtwal
40 % bestaande uit:
 Quercus robur - zomereik

TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING - KAMENLANDSCHAP MET OUDE AKKERS

60% bestaande uit een variatie van (vrije keuze):
Boomvormers
 Alnus glutinosa - zwarte els
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Salix caprea - Boswilg
 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Struikvormers
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Rosa canina - hondsroos

Houtsingel
40 % bestaande uit:
 Quercus robur - zomereik

Struweel
 Acer campestre - Veldesdoorn
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Rosa canina - hondsroos

Vrijstaande erfbomen
 Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje
 Aesculus x carnea - rode paardenkastanje
 Betula pendula - ruwe berk
 Castanea sativa - tamme kastanje
 Fagus sylvatica - Beuk
 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - Bruine beuk
 0DOXVÁRULEXQGDVLHUDSSHO
 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - sierpeer

Bomen in rijen of groepen
 Betula pendula - ruwe berk
 Fagus sylvatica - beuk
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Quercus robur - zomereik

Leibomen op het voorerf
 Platanus x acerifolia - gewone plataan
 Tilia x europaea - Hollandse linde (leilinde)

Struiken op het voorerf
 Ilex aquifolium - hulst
 Philadelphus coronarius - boerenjasmijn
 Syringa vulgaris - sering
 Divers soorten bessen (Ribes en Sorbus)

Hagen op het voorerf
 Acer campestre - Veldesdoorn
 Carpinus betulus - Haagbeuk
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Fagus sylvatica - Beuk
 Ligustrum - liguster

Boscomplexjes
Combinatie van:
Boomvormers
 Betula pendula - ruwe berk
 Fagus sylvatica - beuk
 Fraxinus excelsior - gewone es
 Quercus robur - zomereik
 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
6WUXLNYRUPHUV PDQWHO
 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
 Ilex aquifolium - hulst
 Lonicera caprifolium - gewone kamperfoelie
 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
 Rosa canina - hondsroos
 Viburnum opulus - Gelderse roos
 Taxus baccata - gewone taxus

Boomgaard
 Diverse soorten hoogstam fruitbomen (appel,peer,
pruim of kers) en notenbomen (Juglans regia - Okkernoot)

Bomenweide
Betula pendula - ruwe berk

TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING - PEELONTGINNINGENLANDSCHAP
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De gemeente Gemert-Bakel heeft een vastgestelde Parkeerbeleidsnota uit 2013. In de
praktijk blijkt dat op basis van deze nota aan sommige gewenste ontwikkelingen geen
medewerking verleend kan worden. Deze ontwikkelingen vragen om meer maatwerk. De
huidige Parkeerbeleidsnota biedt daar onvoldoende handvatten voor. Ook wordt
geconstateerd dat sommige parkeernormen zoals deze gehanteerd worden niet realistisch
zijn. De theorie en de praktijk liggen te ver uit elkaar. De visie en het beleid op hoofdlijnen
worden niet ter discussie gesteld, maar er is een grote wens om realistische en actuele
parkeernormen op te stellen met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Dit vormt de aanleiding
om een nieuw beleidsdocument op te stellen voor de parkeernormen: de Nota
Parkeernormen Gemert-Bakel 2017. Deze geldt als wijziging op de Parkeerbeleidsnota
Gemert-Bakel 2013. Daarmee komen hoofdstuk 2 paragraaf 6, geheel hoofdstuk 3 en geheel
hoofdstuk 4 van de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 te vervallen.
Doelstelling Nota Parkeernormen
Doelstelling
Het bieden van een toetsingskader voor het bepalen van de parkeerbehoefte van ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen in de gemeente Gemert-Bakel om daarmee de bereikbaarheid en
leefbaarheid te waarborgen. Met behulp van dit toetsingskader moet worden voorkomen dat
als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen of wijzigingen parkeerproblemen in de openbare
ruimte ontstaan. Daarnaast moet voorkomen worden dat verstening plaatsvindt als dit niet
nodig is.

Om deze doelstelling te halen wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
1. De parkeernormen moeten een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en
bereikbaarheid van de gemeente Gemert-Bakel;
2. Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen is verantwoordelijk voor het aanleveren van
een berekening voor zijn eigen parkeeropgave en het realiseren van de eigen
parkeeroplossing;
3. Een bouwinitiatief of wijziging van een functie van een locatie mag geen
parkeerproblemen in de openbare ruimte veroorzaken of vergroten;
4. Er bestaat de mogelijkheid om maatwerk te leveren.
Vertrekpunt
Het vertrekpunt voor de Nota Parkeernormen is de evaluatie van de Parkeerbeleidsnota
2013. Hierbij zijn door diverse partijen: het college, toetsers, ontwikkelaars, architecten en
andere initiatiefnemers, uitgangspunten en discussiepunten aangeleverd. Daarnaast zijn een
aantal richtinggevende kaders meegegeven door het college.
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1.2 Wat is een parkeernorm?
Een parkeernorm is het door de gemeente vastgestelde aantal parkeerplaatsen bij een
functie per vaste eenheid of oppervlakte. De hoogte van de parkeernorm is afhankelijk van
de ligging van deze functie en de daarbij horende stedelijkheidsgraad. De parkeernormen uit
deze nota zijn afgeleid uit de landelijke richtlijn van het CROW 1: ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’ publicatie 317 uit oktober 2012.
Iedere ruimtelijke functie trekt een bepaalde hoeveelheid autoverkeer aan en vraagt
daarmee om een bepaalde parkeerbehoefte. Deze kan uitgerekend worden door de
parkeernorm te vermenigvuldigen met de vaste eenheid of oppervlakte die bij het ruimtelijke
plan hoort.

1.3 Juridische positie van de Nota Parkeernormen
Het toepassen van de parkeernormen is geen vrijblijvende aangelegenheid. Bij nieuwbouw,
verbouw, uitbreiding en wijziging van functie, moet gezorgd worden voor voldoende
parkeerruimte. Wat verstaan wordt onder ‘voldoende’ parkeerruimte wordt getoetst bij een
omgevingsvergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan en kan met behulp van
parkeernormen worden bepaald. Voor aanvragen omgevingsvergunning moet voldaan
worden aan deze parkeernormen om de vergunning te kunnen verlenen. Voor
bestemmingsplannen moet voldaan worden aan de parkeernormen om te kunnen stellen dat
voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening.
Parkeren opnemen in bestemmingsplannen
Parkeren moet sinds de reparatiewet (Reparatiewet BZK, Staatsblad 2014 Nr. 458), die op
29 november 2014 in werking is getreden, opgenomen worden in het bestemmingsplan. De
reparatiewet geeft aan dat de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening hun
werking verliezen. Dit betekent dat artikel 2.5.30 uit de bouwverordening moet gaan
verdwijnen en dat het parkeren voortaan in het bestemmingsplan geregeld moet zijn. De
gemeente heeft de tijd om tot 1 juli 2018 de bestemmingsplannen op dit punt aan te passen.
De gemeente Gemert-Bakel kiest ervoor om in de bestemmingsplannen te verwijzen naar de
Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 en eventuele wijzigingen die hierop volgen. Als de
Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017 is vastgesteld dan geldt deze als wijziging op de
Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013.
3 scenario’s bij aanvraag omgevingsvergunning
Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend zijn er drie scenario’s te
onderscheiden voor het bepalen van het aantal vereiste parkeerplaatsen. Dit is afhankelijk
van de wijze waarop de parkeernormen al dan niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen
en de parkeernormen uit deze nota. Als duidelijk is hoe het parkeren in het geldende
bestemmingsplan is opgenomen volgt automatisch scenario 1, 2 of 3 (zie schema 1, pagina
3). Bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt dus altijd eerst gekeken hoe het parkeren
in het bijbehorende geldende bestemmingsplan is opgenomen.

1

CROW = een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer
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Schema 1: scenario’s bij toetsen aanvraag omgevingsvergunning

1. Het bestemmingsplan regelt in de rechtstreekse voorschriften een parkeernorm. De
Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017 blijft dan buiten toepassing omdat parkeren
is geregeld in het bestemmingsplan.
2. Het bestemmingsplan regelt in de rechtstreekse voorschriften niets over een
parkeernorm maar in de afwijkingsbepalingen wel. Een aanvraag die voldoet aan het
bestemmingsplan moet, vanwege het bepaalde in artikel 2.5.30 van de
bouwverordening, getoetst worden aan de Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017.
Een aanvraag die niet voldoet aan het bestemmingsplan maar waarvoor afwijken van
het bestemmingsplan aanvaardbaar is, moet voldoen aan de parkeernormen die zijn
opgenomen in de desbetreffende afwijkingsbepaling.
3. Als in het bestemmingsplan in het geheel niets over parkeren is geregeld dan is,
vanwege artikel 2.5.30 van de bouwverordening, de Nota Parkeernormen GemertBakel 2017 van toepassing. Dit geldt tot uiterlijk 1 juli 2018 waarna het parkeren in
het bestemmingsplan geregeld moet zijn.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staan de aanleiding en het juridisch kader beschreven van deze Nota
Parkeernormen. De uitgangspunten en uitwerking voor de parkeernormen staan beschreven
in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn er mogelijkheden om maatwerk te bieden en ontheffing te
verlenen van de parkeernorm. Dit staat beschreven in hoofdstuk 3. Tenslotte worden in
hoofdstuk 4 de hardheidsclausule en het overgangsrecht nader uitgewerkt.
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2. Parkeernormen
2.1 Inleiding
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet de nieuwe parkeerbehoefte berekend worden. Dit gebeurt
door toepassing van de parkeernormen zoals deze vastgelegd zijn in deze nota. Door
invulling te geven aan de parkeerbehoefte wordt voorkomen dat er parkeeroverlast ontstaat
in het openbare gebied. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de invulling van de
parkeerbehoefte en kan daar verschillende oplossingen voor bieden.

2.2 Uitgangspunten uitwerking parkeernormen
De parkeernormen zijn bepaald op basis van onderstaande uitgangspunten:
Afstandscriterium
De oplossing voor het parkeren moet wel duurzaam zijn. Dat betekent onder meer dat de
parkeervoorziening zich op een acceptabele loopafstand van de functie bevindt. Hiervoor
heeft het CROW richtlijnen voor opgesteld. De acceptabele loopafstanden per functie zijn:
Wonen: 100 meter
Winkelen: 200 meter
Werken: 500 meter
Sport, cultuur en ontspanning: 100 meter, in centrumgebied 200 meter
Gezondheidszorg: 100 meter
Onderwijs: 100 meter
De loopafstand wordt gemeten vanaf de eerste deur van een complex. Bij een woning is dat
de voordeur, bij een kantorenpand de hoofdingang etc.
Bandbreedte
De parkeerkencijfers van het CROW hebben een bandbreedte, minimaal en maximaal.
Afhankelijk van de keuze centrum, rest bebouwde kom, buitengebied en de betreffende
functie is een keuze gemaakt uit deze bandbreedte. Daarmee wordt een betere aansluiting
gevonden bij de dagelijkse praktijk en de kenmerken van een gebied.
CROW
De parkeernormen in deze nota zijn gebaseerd op parkeerkencijfers van het CROW,
“Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” publicatie 317 welke uitgegeven is in 2012.
Gebiedsindeling
Voor de parkeervraag is ook de locatie en het aanbod en de kwaliteit van alternatieve
vervoerswijzen van belang. Zo hebben functies in centra over het algemeen een lagere
parkeervraag dan dezelfde functies op andere locaties in de bebouwde kom of op een
bedrijventerrein. Gemert-Bakel maakt bij de parkeernormen onderscheid in:
x centrum;
x rest bebouwde kom;
x buitengebied.
Minimale parkeerbehoefte = parkeereis
Bij het bepalen van de parkeerbehoefte kan gekozen worden uit een minimale of maximale
grens. Gemert-Bakel kiest voor de minimale grens. Dit houdt in dat het berekende aantal
parkeerplaatsen de ondergrens is voor realisatie. Als de initiatiefnemer meer
parkeerplaatsen wil realiseren dan het aantal dat berekend is volgens de normen, dan is dat
toegestaan. Dit past bij een volgend parkeerbeleid.

Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017

Pagina 4

Parkeren op eigen terrein
Het belangrijkste uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Wat onder eigen
terrein wordt verstaan wordt verder beschreven in de uitvoeringsregels van paragraaf 2.5.
Bezoekersparkeerplaatsen moeten daarbij openbaar toegankelijk zijn en blijven.
Parkeerdruk
Er is sprake van parkeerdruk als de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen hoger dan 80%
is. Op dat moment ontstaat er meer zoekverkeer en kan gesteld worden dat de gebruiker
moeite moet doen om een parkeerplek te vinden op acceptabele loopafstand. Hoe de
parkeerdruk gemeten moet worden is beschreven in bijlage 5.
Stedelijkheidsgraad
De stedelijkheidsgraad binnen de gemeente Gemert-Bakel varieert van “matig stedelijk” in de
bebouwde kom (centrum) tot “niet stedelijk” in het buitengebied. Dit is bepaald op grond van
demografische kerncijfers van het CBS2 waarbij de adressendichtheid per km2 is gemeten.
Volgend parkeerbeleid
De gemeente Gemert-Bakel heeft een volgend parkeerbeleid. Dit betekent dat de huidige
situatie als gegeven wordt beschouwd. Het oplossen van bestaande parkeerproblemen
wordt niet bij de initiatiefnemer neergelegd. De initiatiefnemer is alleen verantwoordelijk voor
het oplossen van de parkeerbehoefte die horen bij zijn ruimtelijke plan.
Winterterrassen
Indien de buitenruimte voor een terras groter is dan de binnenruimte van het bijbehorende
horecapand, dan geldt een aanvullende parkeernorm voor de bruto vloer oppervlakte (bvo)
die wordt toegevoegd. Is deze buitenruimte kleiner dan de binnenruimte dan geldt geen
aanvullende norm. Redenatie is dat de klanten die normaliter binnen aanwezig zijn, bij de
aanwezigheid van een terras en goede omstandigheden buiten zitten. Per saldo is er dan
geen toename van de parkeerbehoefte.

2.3 Gebiedsindeling
De kernen Gemert en Bakel kennen een centrum waar het autobezit lager is en
voorzieningen beter bereikbaar zijn met andere vervoerswijzen zoals openbaar vervoer en
fiets. De overige 5 kernen en de woongebieden in de kernen Gemert en Bakel vallen onder
“rest bebouwde kom’’ en hebben hun eigen gebiedsprofiel. Het buitengebied wordt gevormd
door het verkeerskundig buitengebied, dat wil zeggen het gebied dat op basis van de
bebouwde kom borden buiten de bebouwde kom valt. In figuur 1 en figuur 2 is de
gebiedsindeling aangegeven voor Gemert en Bakel.

2

CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek
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Figuur 1: Centrumgebied Gemert

Figuur 2: centrumgebied Bakel
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2.4 Parkeernormen per gebiedsprofiel
Het is belangrijk dat parkeernormen goed passen bij het gebied. Gemert-Bakel kiest om die
reden voor gebiedsprofielen. Voor ieder gebiedsprofiel is gekeken naar de eigenschappen
van het gebied en een bijbehorende norm die binnen de bandbreedte van het CROW valt.
Voor supermarkten in Gemert en Bakel wordt gekozen voor de maximale norm omdat
inwoners van de omliggende kernen hier voornamelijk met de auto voor hun boodschappen
komen. Voor de industrieterreinen in Gemert en Bakel zijn parkeernormen gekozen die
passen bij de praktijk. Deze passen daarbij niet binnen de bandbreedte die hoort bij de
stedelijkheidsgraad, maar komen wel voort uit de tabellen van het CROW. Om te weten wat
past bij de praktijk zijn onderzoeken uitgevoerd bij recent gebouwde bedrijven waar de
normen uit 2013 zijn toegepast. Daarbij is theorie versus praktijk gemeten waardoor
onderbouwd een beter passende norm vastgesteld kan worden. De parkeernormen per
gebiedsprofiel zijn uitgewerkt in bijlage 1. De belangrijkste functies zijn opgenomen.
Wanneer bepaalde functies niet in deze bijlage zijn opgenomen wordt in dat geval door de
gemeente een norm bepaald op basis van de CROW parkeerkencijfers.

2.5 Uitvoeringsregels
Het toetsingskader voor de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt in deze paragraaf
verder uitgewerkt om handvatten te bieden aan initiatiefnemers en toetsers. Hiermee wordt
duidelijkheid gegeven over de wijze van berekenen. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer
zelf zijn parkeerbehoefte berekent en daarmee de parkeereis helder maakt. De berekening
wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente.
Het begrip eigen terrein
Parkeren op eigen terrein is een belangrijk uitgangspunt in het parkeerbeleid van GemertBakel. Het begrip ‘’eigen terrein’’ moet worden gelezen als ‘’het zelfstandig oplossen van de
parkeerbehoefte, met inachtneming van de vastgestelde parkeernormen en de wijze waarop
deze dienen te worden toegepast’’. Dit betekent dat het parkeren niet per definitie op de
kavel zelf hoeft te worden opgelost, maar dat kan worden gekeken naar alternatieve locaties,
waarbij samenwerking met andere terreinbezitters (ofwel dubbelgebruik) mogelijk is. Bij een
ruimtelijke ontwikkeling waar sprake is van een plangebied met meerdere kavels moet
‘’eigen terrein’’ gelezen worden als ‘’het plangebied’’. Betreft het een plangebied met
woningen dan moet tenminste 1 parkeerplaats per woning op het eigen bouwperceel worden
gerealiseerd.
Afronding
De berekende parkeereis wordt rekenkundig afgerond. Kleiner dan 0,5 naar beneden, groter
of gelijk dan 0,5 naar boven.
Bezoekersparkeren
In bijlage 1 zijn de parkeernormen voor de verschillende functies opgenomen. Deze normen
zijn inclusief parkeerplaatsen voor bezoekers. Hoeveel parkeerplaatsen voor bezoekers
gerealiseerd moeten worden kan bepaald worden met de waarde in de kolom “aandeel
bezoekers”. De parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn, dat wil
zeggen dat de parkeerplaatsen via de openbare weg bereikbaar zijn zonder dat een barrière
genomen hoeft te worden.
Dubbelgebruik
Door toepassing van dubbelgebruik kan het aantal te realiseren parkeerplaatsen worden
geoptimaliseerd. Meestal betekent dit dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, dan wanneer
men het parkeren afzonderlijk per functie realiseert. Het aantal parkeerplaatsen is zodoende
passend (niet te veel en niet te weinig) bij de (combinatie van) functie(s). Concreet betekent
dit dat men gezamenlijke parkeervoorzieningen kan aanleggen om zo gebruik te maken van
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elkaars parkeervoorziening of van een gezamenlijk te realiseren parkeervoorziening op
afstand. Hoe dit werkt is nader uitgewerkt in bijlage 2.
Met behulp van de parkeernormen en de aanwezigheidspercentages voor gecombineerd
gebruik (bijlage 3) kan de parkeerbehoefte per periode worden bepaald. De percentages
worden toegepast wanneer minimaal twee functies gebruik kunnen maken van dezelfde
parkeervoorzieningen.
Functie onbekend
Doordat steeds meer gewerkt wordt met flexibele bestemmingsplannen komt het bij
ruimtelijke ontwikkelingen voor dat vooraf niet exact bekend is welke functie daadwerkelijk op
de locatie gerealiseerd wordt. Op dat moment moet per aanvraag bekeken worden wat de
parkeerbehoefte is. Daarbij wordt uitgegaan van de functie met de hoogste parkeernorm die
op basis van het bestemmingsplan of de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk is.
Maatvoering
Waar in deze nota gesproken wordt over een parkeerplaats dan wordt daarmee bedoeld een
ruimte conform de NEN 2443:2013 “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en
in garages”, publicatie Nederlands Normalisatie-instituut d.d. maart 2013 of de opvolger
daarvan. In bijlage 3 staan de minimale maten voor nieuwe parkeerplaatsen en
parkeerwegen voor personenauto’s in de overige situaties.
Salderen, sloop en herbouw
Als bij verandering van functie van een bestaand gebouw de nieuwe functie een hogere
parkeernorm kent dan de oude functie, dan dienen extra parkeerplaatsen te worden
gerealiseerd. Hiervoor geldt de volgende berekeningswijze:
Aantal te realiseren parkeerplaatsen = (parkeerbehoefte op basis van nieuwe functie) minus
(parkeerbehoefte van oude functie).
Omdat hier het berekende (theoretische) saldo wordt bepaald wordt dit ook wel ‘salderen’
genoemd.
Let op! Het gaat hier om de parkeerbehoefte, berekend op basis van de vigerende
parkeernormen. Het gaat dus niet om het aantal al beschikbare parkeerplaatsen.
Rekenvoorbeeld:
Een gebouw met functie X beschikt over 5 parkeerplaatsen. Dit gebouw krijgt Functie Y. Op basis van de
vigerende parkeernormen zou het gebouw met functie X moeten beschikken over 10 parkeerplaatsen en met
functie Y over 20. De functie verandering leidt ertoe dat er 20 – 10 = 10 parkeerplaatsen extra moeten worden
gerealiseerd, naast de bestaande 5 parkeerplaatsen.

Als er bij de bestaande functie van een bestaand gebouw meer parkeerplaatsen aanwezig
zijn dan de benodigde parkeerbehoefte, dan kunnen deze ingezet worden als restcapaciteit.
Rekenvoorbeeld:
Een gebouw met functie X beschikt over 13 parkeerplaatsen. Dit gebouw krijgt Functie Y. Op basis van de
vigerende parkeernormen zou het gebouw met functie X moeten beschikken over 10 parkeerplaatsen en met
functie Y over 20. De functie verandering leidt ertoe dat er 20 – 10 = 10 parkeerplaatsen extra moeten worden
gerealiseerd. Functie X heeft echter een overschot van 13 – 10 = 3 parkeerplaatsen. Deze restcapaciteit mag
ingezet worden voor functie Y waardoor er nog maar 10 – 3 = 7 parkeerplaatsen toegevoegd hoeven te worden.

Het is ook mogelijk dat de parkeerbehoefte van de nieuwe functie lager of gelijk is dan de
parkeerbehoefte van de oude functie. In dat geval hoeven geen nieuwe parkeerplaatsen te
worden gerealiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van het handhaven van de bestaande
aanwezige parkeerplaatsen. Wanneer bij een nieuwe ontwikkeling bestaande
parkeerplaatsen komen te vervallen, dan moeten deze door de initiatiefnemer
gecompenseerd worden.
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Bij sloop en herbouw zijn de parkeernormen uit deze nota niet van toepassing als de oude
functie in dezelfde omvang (oppervlakte) op dezelfde locatie terugkeert en het aantal
parkeerplaatsen dat aanwezig is bij de oude functie wordt gehandhaafd.
Als er tevens functies worden toegevoegd of de huidige functie wordt uitgebreid, gelden voor
deze toevoegingen of uitbreidingen de parkeernormen uit deze nota.
Rekenvoorbeeld:
Een gebouw met functie X beschikt over 8 parkeerplaatsen. Dit gebouw wordt gesloopt, waarbij de bestaande
functie X op dezelfde locatie wordt uitgebreid en tevens functie Y wordt toegevoegd.
Voor de uitbreiding van functie X zijn op basis van de vigerende parkeernormen 4 parkeerplaatsen nodig en voor
de nieuwe functie Y 6 parkeerplaatsen. Er dienen dus 10 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, naast de 8
bestaande.

Samengevat is in onderstaande tabel weergegeven in welke situaties parkeerplaatsen
moeten worden gerealiseerd bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaande gebouwen,
uitbreiding van een bestaande functie of als er een functiewijziging plaatsvindt. Tevens staat
aangegeven hoe het aantal aan te leggen parkeerplaatsen wordt berekend. Daarbij gelden
de parkeernormen zoals vastgelegd in deze nota.
Gebouw

Functie

Realisatie parkeerplaatsen

Bestaand

Verandering functie

Bestaand + nieuwbouw of
uitbreiding
Bestaand + nieuwbouw of
uitbreiding

Zelfde functie

Nieuwbouw of uitbreiding

Uitbreiding bestaande functie

Parkeerbehoefte nieuwe functie
minus parkeerbehoefte oude
functie (salderen)
Voor de nieuwbouw /uitbreiding
volgens de parkeernormen
Voor bestaand:
parkeerbehoefte nieuwe functie
minus parkeerbehoefte oude
functie (salderen)
Voor nieuwbouw/uitbreiding
volgens de parkeernormen
Voor de nieuwbouw/uitbreiding
van de functie volgens de
parkeernormen
Volgens de parkeernormen
Nee

Verandering functie

Nieuwbouw
Nieuw
Vervanging bestaand gebouw
Zelfde functie in dezelfde
(slopen en herbouw)
omvang op dezelfde locatie
Tabel 1: wijze van berekenen parkeerplaatsen

Als er sprake is van een combinatie van situaties dan gelden voor de afzonderlijke situaties
de voorwaarden voor het realiseren van nieuw parkeerplaatsen.
Voorbeeld :
Vervanging van een bestaand gebouw (met dezelfde functie) + nieuwbouw (met een nieuwe functie). Als het
bestaande gebouw met dezelfde functie in dezelfde omvang (oppervlakte) op dezelfde locatie terugkeert, hoeven
er geen extra parkeerplaatsen te worden aangelegd. Alleen voor de nieuwbouw gelden dan de normen uit deze
nota.
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Parkeervoorzieningen bij woningen
Bij woningprojecten worden parkeervoorzieningen vaak in de vorm van een oprit of garage
gerealiseerd. In de praktijk blijkt echter dat deze voorzieningen niet altijd worden gebruikt
voor het parkeren van het voertuig. Bij de toetsing wordt dit meegenomen. Hiervoor hanteert
de gemeente Gemert-Bakel de rekenwaarden conform de landelijke richtlijnen van het
CROW. De rekenwaarden zijn opgenomen in tabel 2.
Parkeervoorziening

theoretisch
aantal

berekenings
aantal*

opmerking

enkele oprit zonder garage

1

0,8

oprit min. 5,0 meter diep

lange oprit zonder garage of
carport

2

1,0

dubbele oprit zonder garage

2

1,7

garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

garagebox (niet bij woning)

1

0,5

garage met enkele oprit

2

1,0

garage met lange oprit

3

1,3

garage met dubbele oprit
3
Tabel 2: berekening eigen parkeergelegenheid

1,8

oprit min. 4,5 meter breed

oprit min. 5,0 meter diep
oprit min. 4,5 meter breed

* Indien sprake is van een zeer brede of lange oprit (of in geval van een ruim erf) kan de rekenwaarde worden
opgehoogd tot een maximum van de norm die bij de betreffende woning gesteld kan worden. Dit moet per situatie
worden beoordeeld;
* Deze rekenwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de ontwikkeling van een gebied met meerdere woningen.
Bij individuele bouwplannen gelden deze rekenwaarden niet, maar moeten er (afhankelijk van de geldende
parkeernorm) één of twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd.

Schoolomgevingen
Het CROW heeft een rekentool ontwikkeld waarmee het benodigde aantal parkeerplaatsen
bij basisscholen en kinderdagverblijven/peuterspeelzalen berekend kan worden. Deze is
opgenomen in bijlage 4. De parkeerplaatsen voor werknemers bij deze functie worden op
basis van de parkeernormen in bijlage 1 bepaald.

2.6 Gehandicaptenparkeerplaatsen
De kans bestaat dat door de vergrijzing de vraag naar gehandicaptenparkeerplaatsen stijgt
waardoor er minder sprake kan zijn van dubbelgebruik van de parkeercapaciteit en dus een
vermindering van de flexibiliteit. De gemeente Gemert-Bakel hecht er grote waarde aan dat
gehandicapten zelfstandig kunnen functioneren waarbij de eigen mobiliteit zoveel mogelijk
dient te worden gewaarborgd. In de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 is als
uitgangspunt opgenomen om in eerste instantie geen gehandicaptenparkeerplaatsen op
kenteken aan te leggen tenzij dit nodig is op basis van een medische indicatie. Dit blijkt in de
praktijk niet goed te werken. Om een betere controle te houden op het gebruik van de
gehandicaptenparkeerplaatsen wordt een aanpassing voorgesteld. Daarbij worden de
volgende criteria gebruikt:
1. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder,
GPK-B (passagierskaart niet omdat de chauffeur de auto kan voorrijden voor het
laten in- en uitstappen van de invalide passagier);
2. De aanvrager heeft geen eigen parkeerplaats zoals een garage of een oprit;
3. Er is geen parkeergelegenheid en/of er zijn parkeerproblemen binnen een
loopafstand van 50m vanaf de woning. Dit wordt door de gemeente beoordeeld
(parkeerdruk >80%);
4. De realisering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft de voorkeur
boven een algemene gehandicaptenparkeerplaats;
5. De parkeerplaats wordt niet toegekend binnen een blauwe zone.
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3. Maatwerk door ontheffing
3.1 Inleiding
Het college heeft de mogelijkheid om maatwerk mogelijk te maken door ontheffing te
verlenen van de parkeereis (zie kader). Niet alleen de bouwverordening biedt deze
mogelijkheid, ook in bestemmingsplannen komt dit voor. Door het toepassen van maatwerk
kan nauwkeuriger gekeken worden naar de werkelijke parkeerbehoefte en worden
alternatieve oplossingen voor het parkeren (denk aan innovatieve oplossingen) mogelijk. Dit
maatwerk zijn de nadere regels waaraan voldaan moet worden om een ontheffing te kunnen
verlenen. Niettemin blijft dit een bevoegdheid van het college en geen verplichting.
Op grond van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening dient per omgevingsvergunning
voldaan te worden aan een bepaalde parkeernorm ofwel parkeereis. Het college van
Burgemeester en Wethouders is bevoegd lokaal beleid te voeren ten aanzien van
parkeernormen.
Daarnaast kan het college van Burgemeester & Wethouders op grond van artikel 2.5.30 lid 4
van de Bouwverordening ontheffing verlenen van deze parkeernorm c.q. parkeereis. Het
college is tevens bevoegd om hiertoe nadere regels te stellen.
Vanaf 1 juli 2018 moet de parkeereis of parkeernorm opgenomen zijn in de
bestemmingsplannen. Dit geldt ook voor de ontheffingsmogelijkheid. Het college is bevoegd
om hiertoe nadere regels te stellen.

3.2 Maatwerk voor de parkeereis
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het college ontheffing kan verlenen van het aantal
parkeerplaatsen dat gerealiseerd moet worden.
Ruimtelijke ontwikkelingen met geringe toename parkeerdruk (< 1,5 parkeerplaats)
Indien de rekenkundige waarde van de parkeerbehoefte voor afronding minder dan 1,5
bedraagt wordt ontheffing verleend van de parkeereis. De initiatiefnemer hoeft geen
financiële vergoeding te betalen en er is geen parkeerdrukonderzoek noodzakelijk. Deze
ontheffing geldt niet voor ruimtelijke ontwikkelingen met de functie “wonen”.
Korting bij ontwikkelingen die leegstand in het centrum voorkomen
In de centra van Gemert en Bakel komt leegstand voor. Voor de leefbaarheid en
economische ontwikkeling van de centra is het van belang dat deze panden eenvoudig weer
in gebruik genomen kunnen worden. Ruimtelijke ontwikkelingen die hier een bijdrage aan
leveren mogen daarom gebruik maken van de bestaande parkeercapaciteit in de openbare
ruimte met een maximum van 10 parkeerplaatsen. Voorwaarde is dat de parkeerdruk
(bezettingsgraad), inclusief de ruimtelijke ontwikkeling, niet boven de 90% uitkomt. Dit om te
voorkomen dat de parkeerdruk in het centrum te groot wordt.
Korting bij inbreidingslocaties
Op verschillende plekken in de gemeente worden oude gebouwen gesloopt en vinden
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats. In sommige gevallen is genoeg parkeerruimte
aanwezig in de bestaande openbare ruimte. Door gebruik te maken van deze bestaande
parkeerruimte blijft er meer ruimte op eigen terrein over om een bijdrage te leveren aan
groen en water. Ruimtelijke ontwikkelingen die hier een bijdrage aan leveren mogen daarom
gebruik maken van de bestaande parkeercapaciteit in de openbare ruimte met een maximum
van 50% van de parkeereis. Voorwaarde is dat de parkeerdruk inclusief de ruimtelijke
ontwikkeling niet boven de 80% uitkomt. Daarnaast moet de oppervlakte die anders voor
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parkeren ingezet zou worden nu ingezet worden voor de functies groen en/of water zodat
voor groen en water de normen in ieder geval gehaald worden.
Korting door stimuleren gebruik fiets, openbaar vervoer of andere mobiliteit
Gemert-Bakel wil het gebruik van andere modaliteiten (vervoersmogelijkheden) dan de auto
stimuleren. Dit zorgt voor een lagere parkeerbehoefte, eenvoudigweg doordat minder
mensen met de auto komen.
Te denken valt hierbij aan een mobiliteitsplan voor de medewerkers van een bedrijf of
organisatie waaruit blijkt dat duurzaam is geregeld dat de medewerkers gebruik maken van
andere vervoersmogelijkheden dan de auto, bijvoorbeeld B-riders (programma dat
fietsgebruik stimuleert) of een bedrijfsbus waarmee meerdere werknemers reizen. Of denk
aan een initiatief waarbij de ontwikkelaar van woningen zorgt voor een aantal deelauto’s,
waardoor minder autobezit bevorderd wordt. Bij het stimuleren van fietsgebruik hoort wel dat
er voldoende ruimte is voor het fietsparkeren. De eisen rondom fietsparkeren zijn
opgenomen in bijlage 6. De korting die gegeven wordt is maximaal 10% en afhankelijk van
de onderbouwing van de initiatiefnemer. De korting wordt door de gemeente bepaald en is
voor de modaliteit fietsen niet van toepassing op de functie “wonen”.
Meerdere kortingen toepassen
Een initiatiefnemer mag meerdere kortingen toepassen. Op die manier wordt er een betere
aansluiting gemaakt met de werkelijke parkeerbehoefte en de doelen die we met deze
parkeernota willen nastreven.

3.3 Maatwerk voor verplichting realisatie parkeerplaatsen op eigen terrein
Wat is er mogelijk als parkeerplaatsen op eigen terrein niet, of niet volledig gerealiseerd
kunnen worden?
Dan zijn er 3 mogelijkheden om daarvoor een oplossing te bieden:
1. gebruik maken van private parkeerruimte van een andere eigenaar;
2. gebruik maken van het mobiliteitsfonds door inzetten van restcapaciteit in de
openbare ruimte;
3. gebruik maken van het mobiliteitsfonds door de parkeereis over te dragen.
In alle drie de gevallen kan het college ontheffing verlenen van de parkeereis als er een
goede oplossing is. Gebruik maken van de mogelijkheden 2 en 3 wordt niet toegestaan in
het buitengebied.
Gebruik maken van private parkeerruimte
Als de initiatiefnemer gebruik wil maken van private parkeerruimte van een andere eigenaar
dan zijn er een aantal voorwaarden te benoemen:
- De parkeerplaatsen, waarvan gebruik gemaakt wordt, liggen niet verder dan de
toegestane afstand. Deze toegestane afstand, het afstandscriterium, is afhankelijk
van de functie en is opgenomen in paragraaf 2.5;
- De initiatiefnemer sluit een overeenkomst met de eigenaar van de parkeerruimte voor
tenminste 10 jaar. Een kopie van deze overeenkomst moet toegevoegd worden aan
de aanvraag omgevingsvergunning;
- De parkeerplaatsen moeten bereikbaar zijn en openbaar toegankelijk;
- De initiatiefnemer wijst bezoekers/gebruikers actief op de te gebruiken
parkeerplaatsen;
- De in te zetten parkeerplaatsen moeten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor
gebruikers/bezoekers van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.
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Gebruik maken van het mobiliteitsfonds door inzet restcapaciteit in de openbare ruimte
De initiatiefnemer moet, om gebruik te maken van deze vorm van maatwerk, aantonen dat hij
de parkeerplaatsen niet kan realiseren op het eigen terrein en/of het bouwplan niet kan
aanpassen. Om te beoordelen of de openbare weg kan worden betrokken in de
parkeeroplossing mag na de realisatie en ingebruikneming van de te realiseren functie(s) de
parkeerdruk niet boven de 80% uitkomen. De wijze waarop de parkeerdruk wordt gemeten
staat beschreven in bijlage 5. Bij het bepalen van de locatie(s) van deze openbare
parkeerplaatsen ten opzichte van het bouwinitiatief gelden de afstanden zoals deze in
paragraaf 2.5 zijn beschreven. De initiatiefnemer zelf dient aan te tonen dat er voldoende
parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Indien gebruik gemaakt wordt van de ontheffing van de parkeereis door gebruik te maken
van restcapaciteit in de openbare ruimte, moet de initiatiefnemer een compensatiebedrag
betalen. Dit compensatiebedrag moet worden gezien als een bijdrage in de stichtingskosten
van de parkeerplaatsen. De hoogte van het bedrag dat de initiatiefnemer moet betalen is
afhankelijk van het gebiedsprofiel waar de ontwikkeling zich in bevindt.
Gebruik maken van het mobiliteitsfonds door de parkeereis over te dragen
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het redelijkerwijs fysiek niet mogelijk is om aan de
parkeereis op eigen terrein te voldoen. Dit moet door de initiatiefnemer aangetoond worden.
In dat geval kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen door de
parkeereis over te nemen en daar een financiële vergoeding voor te vragen die gestort wordt
in het parkeerfonds. Dit mag echter niet zomaar, er moet wel zicht zijn op de ruimtelijke
mogelijkheden om deze verplichting over te nemen. De gemeente legt de benodigde
parkeerplaatsen dan aan in het openbare gebied. Ook hierbij geldt het afstandscriterium om
te voorkomen dat er in een gebied parkeerdruk ontstaat. Bij deze oplossing wordt er een
overeenkomst gesloten tussen de gemeente Gemert-Bakel en de initiatiefnemer waarin de
afspraken en de financiële vergoeding staan beschreven. Dit kan ook bijvoorbeeld in een
anterieure overeenkomst. De parkeerplaatsen blijven in eigendom van de gemeente,
openbaar en geven geen recht op een parkeervergunning of andere vorm van exclusief
gebruik.

3.4 Maatwerk voor gewenste ontwikkelingen
Ondanks dat deze nota Parkeernormen met grote zorgvuldigheid is geformuleerd, kunnen
er situaties voorkomen waarin niet is voorzien, maar die wel wenselijk zijn. Dan heeft het
college de bevoegdheid om voor een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling ontheffing van de
parkeereis te verlenen. De mogelijkheid van ontheffing is momenteel ook opgenomen in de
gemeentelijke bouwverordening, maar komt per 1 juli 2018 te vervallen. Hier is een
deugdelijke motivering voor nodig die door de initiatiefnemer aangeleverd moet worden. Voor
zo’n motivering kan gedacht worden aan de volgende kaders:
- De ontwikkeling voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten van deze nota zoals
deze zijn verwoord in hoofdstuk 1 of de ontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen
van overige gemeentelijke beleidsdocumenten, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie,
waarbij de parkeerdruk niet onevenredig mag toenemen. Als de ontwikkeling zich
voortdoet in het centrum van Gemert of Bakel dan moet deze significant bijdragen
aan de doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd voor haar centrumbeleid
waarbij de parkeerdruk niet onevenredig mag toenemen;
- De initiatiefnemer realiseert een functie waarbij de parkeernorm in het concrete geval
aantoonbaar niet realistisch is. De inititatiefnemer onderbouwt de werkelijke
parkeerbehoefte en stelt daarbij oplossingen voor. Daarbij wordt een vorm van
garantie afgesproken zodat ook in de praktijk eventuele tekorten kunnen worden
opgevangen. Deze afspraken worden vastgelegd als voorschrift bij het verlenen van
de ontheffing dan wel als voorwaardelijke bepaling in het bestemmingsplan. Ook
worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst.
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Naast de verplichting om een goede onderbouwing aan te leveren heeft de initiatiefnemer
ook de verantwoordelijkheid om de omgeving te informeren en van zijn parkeeroplossing te
overtuigen. Daarmee wordt het risico op problemen in het vergunningsproces zo klein
mogelijk gehouden.

3.5 Parkeerfonds Gemert-Bakel omzetten naar mobiliteitsfonds
In 2013 heeft de raad het Parkeerfonds Gemert-Bakel ingesteld. Het is een instrument om
parkeervraagstukken op te lossen. Het college van burgemeester en wethouders kan een
ontheffing verlenen van de parkeereis en hiervoor een financiële vergoeding vragen. Dit is
juridisch aanvaard. Een mobiliteitsfonds biedt echter meer mogelijkheden dan een
parkeerfonds. Behalve uitgaven voor het realiseren van parkeerplaatsen zijn dan ook
flankerende maatregelen mogelijk die de parkeerdruk gunstig beïnvloeden. Los van deze
nota parkeernormen wordt een voorstel voor omzetting van het Parkeerfonds naar een
mobiliteitsfonds gemaakt.
Compensatiebedragen mobiliteitsfonds
Indien gebruik gemaakt wordt van de ontheffing van de parkeereis door gebruik te maken
van het mobiliteitsfonds moet de initiatiefnemer een compensatiebedrag betalen. Dit
compensatiebedrag moet worden gezien als een bijdrage in de stichtingskosten van de
parkeerplaatsen en de kosten voor onderhoud en beheer. De hoogte van het bedrag dat de
initiatiefnemer moet betalen is afhankelijk van de situatie ter plaatse (gebiedsprofiel). In tabel
3 staat per situatie het compensatiebedrag per parkeerplaats.
Situatie

Compensatiebedrag

Centrumgebied Gemert en Bakel
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan
€ 5.000
voorgeschreven, maar naar oordeel van het college van B&W is gebruik
van restcapaciteit op de openbare weg mogelijk (op eigen terrein
onvoldoende parkeerruimte).
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de
€ 6.000
parkeerplaatsverplichting (op eigen terrein en in de omgeving
onvoldoende parkeerruimte).
Voorwaarde is dat er ruimtelijke mogelijkheden moeten zijn om de
benodigde parkeerplaatsen binnen het afstandscriterium aan te leggen
Rest bebouwde kom van de kernen Gemert en Bakel
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan
€ 4.000
voorgeschreven, maar naar oordeel van het college van B&W is gebruik
van restcapaciteit op de openbare weg mogelijk (op eigen terrein
onvoldoende parkeerruimte).
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de
€ 5.000
parkeerplaatsverplichting (op eigen terrein en in de omgeving
onvoldoende parkeerruimte).
Voorwaarde is dat er ruimtelijke mogelijkheden moeten zijn om de
benodigde parkeerplaatsen binnen het afstandscriterium aan te leggen
Rest bebouwde kom van de kernen Handel, De Rips, Elsendorp, De Mortel en Milheeze en
Buitengebied
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan
€ 3.500
voorgeschreven, maar naar oordeel van het college van B&W is gebruik
van restcapaciteit op de openbare weg mogelijk (op eigen terrein
onvoldoende parkeerruimte).
Realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de
€ 4.500
parkeerplaatsverplichting (op eigen terrein en in de omgeving
onvoldoende parkeerruimte).
Voorwaarde is dat er ruimtelijke mogelijkheden moeten zijn om de
benodigde parkeerplaatsen binnen het afstandscriterium aan te leggen
tabel 3: compensatiebedragen bij gebruik mobiliteitsfonds
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Aanpassing compensatiebedragen in mobiliteitsfonds Gemert-Bakel
De compensatiebedragen uit het mobiliteitsfonds zijn op dit moment geregeld in artikel 5 van
het Parkeerfonds Gemert-Bakel. Deze moeten op basis van deze nota aangepast worden
om de compensatiebedragen zoals deze genoemd zijn in tabel 3 mogelijk te maken.

4. Hardheidsclausule en overgangsregeling
4.1 Inleiding
In deze nota is geprobeerd meer mogelijkheden voor maatwerkoplossingen te bieden. Toch
kan het zijn dat er ontwikkelingen zijn waar nu nog geen zicht op is. Daarvoor willen we een
oplossing bieden. Daarnaast moet voor plannen, die ingediend zijn voordat deze nota van
kracht wordt, aangegeven worden hoe daar mee omgegaan wordt.

4.2 Hardheidsclausule
Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de “Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017”,
tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen
doelen. Bovendien dient de toepassing van de hardheidsclausule zo beperkt mogelijk te
worden gehouden en een algemeen belang te dienen. Hiermee wordt gebruik gemaakt van
de afwijkingsbevoegdheid zoals deze is geregeld in artikel 4:84 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).

4.3 Overgangsregeling
De Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017 treedt in werking nadat deze is vastgesteld
door de gemeenteraad en is gepubliceerd. Voor bestaande bouwinitiatieven is een
overgangsregeling van toepassing.
Deze houdt in dat deze nota niet van toepassing is op:
x Een bouwinitiatief ten aanzien waarvan vóór de inwerkingtreding van deze nota een
aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend en nog niet is verleend. Hierop
blijft de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 van toepassing tenzij de Nota
Parkeernormen 2017 leidt tot een lagere parkeereis. De initiatiefnemer mag dan ook
gebruik maken van de nieuwe nota.
x Een vooroverlegplan (bijv. principeverzoek) dat voor de inwerkingtreding van deze
nota is ingediend, mits het betreffende vooroverlegplan met name naar aard, inhoud
en haalbaarheid, redelijkerwijs kan leiden tot verlening van een omgevingsvergunning
en mits ten aanzien van het gehele vooroverlegplan binnen een jaar na de
publicatiedatum van deze nota een aanvraag om een omgevingsvergunning is
ingediend. Hierop blijft de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 alleen van
toepassing indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen dat jaar is
ingediend tenzij de Nota Parkeernormen 2017 leidt tot een lagere parkeereis. De
initiatiefnemer mag dan ook gebruik maken van de nieuwe nota.
x Een bouwinitiatief ten aanzien waarvan in een overeenkomst, die is afgesloten vóór
inwerkingtreding van deze nota, tussen initiatiefnemer en de gemeente is bepaald dat
op de realisering een andere in die overeenkomst bepaalde normering van
toepassing is.
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Overzicht bijlagen
Bijlage 1: Parkeernormen per gebiedsprofiel
Bijlage 2: Aanwezigheidspercentages voor gecombineerd gebruik
Bijlage 3: Afmetingen parkeerplaatsen
Bijlage 4: Halen en brengen bij scholen
Bijlage 5: Meten parkeerdruk
Bijlage 6: Fietsparkeernormen

Bijlage 1 Parkeernormen per gebiedsprofiel

Parkeernormen functie Wonen

Rest bebouwde kom
overige kernen

1,8
1,7
1,5
1,3
1,6
1,3
1,5
1,1
1,4
1,1
0,6

2,3
2,2
1,8
1,6
1,9
1,6
2,0
1,4
1,9
1,1
0,7

2,2
2,1
1,8
1,5
1,8
1,5
1,9
1,3
1,8
1,1
0,7

Aandeel
Bezoekers
Buitengebied

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Koop, vrijstaand
Koop, twee-onder-een-kap
Koop, tussen/hoek
Koop, appartement klein
Koop, appartement groot,
Huur, sociale sector
Huur, vrije sector
Huur, appartement klein
Huur appartement groot
Aanleunwoning, serviceflat
Kamerverhuur (per kamer)

Centrum Bakel en
Gemert

Norm per woning

2,4 0,3 pp per
2,2 woning
2,0
1,6
1,9
1,6
2,0
1,6
2,1
1,2
0,7 0,2 pp per
kamer

Toelichting:
Appartement klein: appartementen met een woonoppervlakte tot 100m2 bvo (bruto vloer oppervlakte);
Appartement groot: appartementen met een woonoppervlakte vanaf 100m2 bvo;
Aanleunwoning, serviceflat: woning die aangepast is voor ouderen of personen met een Fysieke of
psychische beperking. Bijvoorbeeld groepswonen, vervangend tehuis.

Parkeernormen functie Werken

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Kantoor (zonder baliefunctie)
Commerciële dienstverlening (kantoor met
baliefunctie)
Bedrijf arbeidsintensief (industrie,
laboratorium, werkplaats)
Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag,
transportbedrijf)
Bedrijfsverzamelgebouw

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Werken
(per 100m2 bvo*)

1,6
2,1

2,3
3,0

2,3
3,0

2,3 5%
3,3 20%

1,6

1,7

1,7

2,1 5%

0,4

0,6

0,6

0,8 5%

1,1

1,5

1,5

1,7 -

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Toelichting:
Kantoor zonder baliefunctie: hier moet met name gedacht worden aan zakelijke dienstverlening en
administratieve dienstverlening waar bezoekers nauwelijks komen.
Commerciële dienstverlening: kantoorfunctie met baliefunctie waar een duidelijke relatie ligt met
klanten die het kantoor ter plekke bezoeken.
Bedrijfsverzamelgebouw: dit betreft een mix van kantoren (zonder balie) en bedrijvigheid waarbij het
aandeel bezoekers laag is. Indien een groot aandeel bezoekers verwacht wordt is de functie
commerciële dienstverlening meer passend.

Parkeernormen winkelen en boodschappen

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Buurtsupermarkt bvo < 750m2
Discountsupermarkt
Fullservice supermarkt (laag en middellaag
prijsniveau)
Fullservice supermarkt (middelhoog en
hoog prijsniveau)
Grote supermarkt bvo > 2500m2
Groothandel in levensmiddelen
Buurt- en dorpscentrum
(week)markt (per m1 kraam)
Kringloopwinkel
Bruin- en witgoedzaken
Woonwarenhuis/woonwinkel
Meubel/Woonboulevard
Outletcentrum
Bouwmarkt
Tuincentrum inclusief buitenruimte bvo >
1250 m2

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Winkelen en boodschappen
(per 100m2 bvo*)

3,3
4,7
4,6

5,1
7,5
7,2

4,1
7,5
7,2

n.v.t 89%
n.v.t. 96%
n.v.t. 93%

5,1

6,6

6,6

n.v.t. 93%

7,6
n.v.t.
5,0
0,2
n.v.t
4,1
1,3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

9,6
7,1
5,0
0,2
2,0
8,2
1,8
2,6
9,5
1,9
2,4

9,6
7,1
4,0
0,2
2,0
8,2
1,8
2,6
9,5
1,9
2,4

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2,3
9,3
2,0
n.v.t.
10,4
2,5
2,9

84%
80%
72%
85%
89%
92%
91%
93%
94%
87%
89%

Parkeernormen sport, cultuur en ontspanning

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Bibliotheek
Museum
Bioscoop
Filmtheater/filmhuis
Theater/Schouwburg
Casino
Bowlingcentrum
Biljart/snookercentrum
Dansstudio
Fitnessstudio/sportschool
Fitnesscentrum bvo > 1500m2
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum,
beautycentrum)
Sauna/hammam
Sporthal
Sportzaal
Tennishal
Squashhal
Zwembad overdekt (per 100m2 bassin)
Zwembad openlucht (per 100m2 bassin)
Zwemparadijs
Sportveld (per hectare netto terrein)
Golfoefencentrum (per centrum)
Golfbaan (per 18 holes, 60 ha)
Indoor speeltuin
Manege (per box)
Volkstuin (per 10 tuinen)

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Sport, cultuur en ontspanning
(per 100m2 bvo*)

0,5
0,6
3,2
2,6
7,4
5,7
1,6
0,9
1,6
1,4
1,7
n.v.t.

1,0
1,1
10,3
7,0
8,4
6,1
2,4
1,2
5,1
4,4
5,9
9,3

1,0
1,1
10,3
7,0
8,4
6,1
2,4
1,2
5,1
4,4
5,9
9,3

1,4
n.v.t.
13,7
9,9
12,0
8,0
2,8
1,8
7,4
6,5
7,4
10,3

97%
95%
94%
97%
87%
86%
89%
87%
93%
87%
94%
99%

2,5
1,6
1,2
0,3
1,6
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
20,0
n.v.t.
n.v.t.
3,6
n.v.t.
n.v.t.

6,3
2,7
2,7
0,5
2,7
10,6
12,0
12,5
20,0
51,1
96,0
5,4
n.v.t.
1,3

6,3
2,7
2,7
0,5
2,7
10,6
12,0
12,5
20,0
51,1
96,0
5,4
n.v.t.
1,3

7,3
3,5
3,6
0,5
3,2
13,3
15,8
n.v.t.
20,0
56,2
118,3
5,9
0,4
1,5

99%
96%
94%
87%
84%
97%
99%
95%
93%
98%
97%
90%
100%

Parkeernormen horeca en (verblijfs)recreatie

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Camping (per standplaats)
Bungalowpark (per bungalow)
Bed & Breakfast (per gastenkamer)
1ӿHotel (per 10 kamers)
2ӿHotel (per 10 kamers)
3ӿHotel (per 10 kamers)
4ӿHotel (per 10 kamers)
5ӿHotel (per 10 kamers)
Café/Bar/Cafetaria
Restaurant
Discotheek
Evenementenhal

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Horeca en (verblijfs) recreatie
(per 100m2 bvo*)

n.v.t.
n.v.t.
0,5
0,4
1,5
2,2
3,5
5,5
5,0
10,0
7,0
5,5

n.v.t.
1,7
0,5
2,5
4,1
4,8
7,1
10,2
6,0
11,0
20,9
9,0

n.v.t.
1,7
0,5
2,5
4,1
4,8
7,1
10,2
6,0
11,0
20,9
9,0

1,2
2,1
0,5
4,5
6,3
6,8
9,0
12,6
n.v.t.
15,0
20,8
n.v.t.

90%
91%
91%
77%
80%
77%
73%
65%
90%
80%
99%
98%

Parkeernormen gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Huisartsenpraktijk (per behandelkamer)
Apotheek (per apotheek)
Fysiotherapie praktijk (per behandelkamer)
Consultatiebureau (per behandelkamer)
Consultatiebureau voor ouderen (per
behandelkamer)
Tandartsenpraktijk (per behandelkamer)
Gezondheidscentrum (per behandelkamer)
Ziekenhuis
Crematorium (per gelijktijdige plechtigheid)
Begraafplaats (per gelijktijdige
plechtigheid)
Religiegebouw (per zitplaats)
Verpleegverzorgvoorziening (per
wooneenheid)

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Gezondheidszorg en (sociale)
voorzieningen
(per 100m2 bvo*)

2,3
2,4
1,4
1,4
1,3

3,1
3,2
1,8
1,9
2,0

3,0
3,1
1,7
1,8
1,9

3,3
n.v.t.
2,0
2,2
2,2

57%
45%
57%
50%
38%

1,7
1,7
1,5
n.v.t.
n.v.t.

2,4
2,3
1,9
30,1
31,6

2,3
2,2
1,8
30,1
31,6

2,7
2,5
2,0
30,1
31,6

47%
55%
29%
99%
97%

0,2
0,6

0,2
0,6

0,2
0,6

n.v.t. -n.v.t. 60%

Parkeernormen onderwijs

Rest bebouwde kom
Bakel en Gemert

Rest bebouwde kom
overige kernen

Buitengebied

Kinderdagverblijf/crèche
Basisonderwijs (per leslokaal)
Middelbare school (per 100 leerlingen)
Avondonderwijs (per 10 studenten)

Aandeel
Bezoekers

Centrum Bakel en
Gemert

Onderwijs
(per 100m2 bvo*)

1,0
0,8
3,7
4,6

1,4
0,8
4,9
6,8

1,4
0,8
4,9
6,8

1,5
0,8
4,9
10,5

97%
**
11%
95%

* bvo= bruto vloer oppervlakte

Toelichting:
Basisonderwijs: de grootste parkeer- en verkeersdruk bij basisscholen ontstaat door het brengen en
halen van kinderen. Hiervoor is een speciale systematiek ontwikkeld waarmee dit berekend kan
worden. Deze is verder uitgewerkt in bijlage 4.

Bijlage 2: Aanwezigheidspercentages voor gecombineerd gebruik
Onderstaande tabel is overgenomen uit het ASVV 20123 . Het geeft het percentage gebruikte
parkeerplaatsen weer bij een bepaalde functie op een bepaald moment; het zogenaamde
‘aanwezigheidspercentage’. De tabel moet als volgt worden gelezen. Als er bij de functie
‘woningen bewoners’ normatief 100 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd, zijn er op
een werkdag ochtend 50 in gebruik; op een werkdag middag 50, op een werkdagavond 90
etc.
Werkdag
overdag

Werkdag
middag

Werkdag
avond

Koopavond

Zaterdagmiddag

Zaterdagavond

Zondagmiddag

Woningen

50

60

100

90

60

60

70

Detailhandel

30

70

20

100

100

0

0

Kantoor

100

100

5

10

5

0

0

Bedrijven

100

100

5

10

5

0

0

Sociaal cultureel 10

40

100

100

60

90

25

Sociaal medisch 100

100

30

15

15

5

5

Ziekenhuis

85

100

40

50

25

40

40

Dagonderwijs

100

100

0

0

0

0

0

Avondonderwijs 0

0

100

100

0

0

0

Bibliotheek

30

70

100

70

75

0

0

Museum

20

45

0

0

100

0

90

Restaurant

30

40

90

95

70

100

40

Café

30

40

90

85

75

100

45

Bioscoop,
theater

15

30

90

90

60

100

60

Sport

30

50

100

90

100

90

85

Tabel 4. Aanwezigheidspercentages voor verschillende periodes van de dag/week

De mogelijkheid tot dubbelgebruik berekent men door per functie per tijdstip de
parkeerbehoefte uit te rekenen en vervolgens alle functies per tijdstip te sommeren. Het
hoogste aantal benodigde parkeerplaatsen (gezien per tijdstip) bepaalt de werkelijke
parkeerbehoefte.
Rekenvoorbeeld
In een gebied zijn de volgende functies aanwezig: woningen, detailhandel, kantoren,
bedrijven en een sociaal cultureel centrum. Voor de berekening van de werkelijke
parkeerbehoefte vul je per tijdstip de benodigde parkeerbehoefte in.
Normatief Werkdag
overdag

Werkdag
middag

Werkdag
avond

Koopavond

Zaterdagmiddag

Zaterdagavond

Zondagmiddag

Woningen

100

50

60

100

90

60

60

70

Detailhandel

100

30

70

20

100

100

0

0

Kantoor

100

100

100

5

10

5

0

0

Bedrijven

100

100

100

5

10

5

0

0

Sociaal
cultureel

100

10

40

100

100

60

90

25

Totaal

500

290

370

230

300

230

150

95

Tabel 5 Rekenvoorbeeld dubbelgebruik

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat op een werkdag middag de hoogste behoefte aan
parkeerplaatsen is. Deze is 370 parkeerplaatsen bij gecombineerd gebruik. Dubbelgebruik
levert dus een voordeel op van 130 parkeerplaatsen.

3

ASVV = publicatie van het CROW waarin aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen zijn opgenomen.

Bijlage 3: Afmetingen parkeervoorzieningen
Richtlijnen voor de afmetingen van parkeervoorzieningen zijn vastgelegd in de ASVV 2012.
Hierin zijn 2 soorten afmetingen opgenomen:
1. De afmeting van de parkeerplaats(en);
2. De afmeting van de parkeerweg(en).
Parkeerplaats
In tabel 6 staat de minimale maatvoering voor personenauto’s op of langs de weg of een
parkeerterrein, gebaseerd op de ASVV 2012.
Haaksparkeren of gestoken parkeren (60̊, 45̊, 30̊)
Langsparkeren

Breedte
2,50 meter
2,0 meter

Lengte
5,0 meter
6,0 meter

tabel 6: maatvoering parkeerplaats voor personenauto

Met deze maatvoering wordt voldoende parkeercomfort geboden. Voor
gehandicaptenparkeerplaatsen moeten breder worden uitgevoerd. Zonder vrije uitstapstrook
moet de breedte 3,50 meter zijn, en met uitstapstrook 3,00 meter.
Parkeerweg
De breedte van de parkeerweg moet zodanig zijn dat een parkeermanoeuvre in één keer kan
worden uitgevoerd zonder te steken. Als de parkeerhoek kleiner is, is er minder ruimte nodig.
In tabel 7 is de minimale breedte van de parkeerweg aangegeven voor haaks parkeren en bij
gestoken parkeren, gebaseerd op het ASVV 2012. Deze breedte geldt bij een minimale
breedte van 2,50 meter (bij haaksparkeren) en 2,0 meter (bij langsparkeren). Indien een
parkeervak breder wordt gemaakt kan de parkeerweg ook smaller worden.
Haaksparkeren of gestoken parkeren (60̊, 45̊, 30̊)
Langsparkeren

Breedte parkeerweg
6,0 meter
4,0 meter

tabel 7: maatvoering parkeerweg

Parkeergarages en parkeerterreinen
Voor parkeergarages en parkeerterreinen is de NEN 2443 van toepassing. Voor
Parkeergarages bedraagt de minimumbreedte 2,30 meter bij normaal gebruik en 2,50 meter
bij intensief gebruik. De huidige aanbevolen parkeerbreedte is tenminste 2,40 meter.

Bijlage 4: Halen en brengen bij scholen
Het met de auto halen en brengen van kinderen zorgt voor vraag naar parkeerruimte bij
scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Deze parkeervraag doet zich voor
op vaste momenten van de dag. De auto’s blijven slechts korte tijd bij de locatie staan,
waardoor ze niet altijd even zorgvuldig worden geparkeerd. In sommige gevallen is dit een
aanleiding voor klachten van omwonenden. Deze klachten zijn dikwijls te voorkomen door
goede communicatie tussen de school, de ouders, de gemeente en omwonenden. Om te
bepalen of er in de basis voldoende parkeerplaatsen zijn is een rekentool ontwikkeld door
het CROW. Overigens is het niet zo dat het toevoegen van extra parkeerplaatsen de
klachten oplost. Dit hangt samen met meerdere factoren waarvan gedrag een belangrijke
factor is.
Rekentool halen en brengen bij scholen
Het totale aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen kan met de volgende formules
worden berekend:
groepen 1 t/m 3
aantal leerlingen x % leerlingen met auto gedeeld door 100 x 0,5 x 0,75
groepen 4 t/m 8
aantal leerlingen x % leerlingen met auto gedeeld door 100 x 0,25 x 0,85
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
aantal leerlingen x % leerlingen met auto gedeeld door 100 x 0,25 x 0,75
Het percentage leerlingen dat wordt gebracht en gehaald ligt tussen de 1% en 60%. Dit is
onder meer afhankelijk van stedelijkheidsgraad, stedelijke zone en de gemiddelde afstand
naar school. Gemiddeld ligt het percentage op:
groepen 1 t/m 3: 30-60%
groepen 4 t/m 8: 5-40%
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang: 50-80%
Bij gescheiden aanvangs- en eindtijd van de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 mag het aantal
parkeerplaatsen met maximaal 40% worden gereduceerd.
Voorbeeld :
Een school heeft 420 leerlingen. 180 leerlingen zitten in de groepen 1 t/m 3. Hiervan wordt 30 % met de auto
gebracht en gehaald. De overige 240 leerlingen zitten in de groepen 4 t/m 8. Hiervan wordt 10% gebracht en
gehaald. Ingevuld in de rekenformules levert dit het volgende op:
180 x 30:100 x 0,5 x 0,75 = 20,25
+
240 x 10:100 x 0,25 x 0,85 =5,1
= 25,35. Dit betekent dat er 25 parkeerplaatsen nodig zijn voor het halen en brengen van de leerlingen van deze
school..

Bijlage 5: Meten parkeerdruk
In deze bijlage staat beschreven op welke manier de parkeerdruk wordt gemeten. De
parkeerdruk is in dit geval het percentage parkeerplaatsen op de openbare weg waarop een
auto staat geparkeerd. Daarbij wordt eerst het gebied bepaald waarin het onderzoek zal
plaatsvinden. Vervolgens wordt het aantal legale parkeerplaatsen geteld, waarna op de
genoemde tijdstippen het aantal geparkeerde auto’s wordt geteld.
Afbakening gebied
In hoofdstuk 2.2 staat de loopafstand waarbinnen een oplossing voor het parkeren gevonden
moet worden. De loopafstand wordt gemeten vanaf de eerste deur van een complex. Bij een
woning is dat de voordeur, bij een kantorenpand de hoofdingang etc. In het gebied dat
binnen de in 2.2 genoemde loopafstand valt, wordt de parkeerdruk gemeten.
Aantal parkeerplaatsen
Vervolgens wordt het aantal legale parkeerplaatsen en het aantal geparkeerde auto’s geteld.
Een legale plek is: Een parkeervak (uitgezonderd gehandicaptenparkeerplaatsen en
gereserveerde plaatsen). Als er geen parkeervakken zijn, de straatlengte in meters gedeeld
door zes meter (lengte parkeervak volgens bijlage 3). De straatlengte wordt gemeten tussen
kruispunten, onderbrekingen (een plaats in een parkeerstrook voor bijv. een boom,
speelplek, afvalcontainer of een uitrit). Ook mag vijf meter vanaf een bocht niet worden
geparkeerd. Dit moet worden afgetrokken van de straatlengte. Indien de deling leidt tot een
getal achter de komma, dan wordt het aantal plaatsen naar beneden afgerond, tenzij het
getal achter de komma groter of gelijk is aan 8.
Aantal geparkeerde auto’s
Bij deze berekening wordt uitgegaan van de openbare parkeerplaatsen en de auto’s die op
deze openbare plaatsen zijn geparkeerd. Dit betekent dat parkeerplaatsen op eigen terrein
niet meetellen in deze meting. Het gaat immers om de situatie die mensen tegenkomen als
zij in een bepaalde straat willen parkeren. Ook auto’s op gehandicaptenparkeerplaatsen en
nadere gereserveerde parkeerplaatsen op de openbare weg tellen niet mee.
Tijdstippen van meting
Doordeweekse avond/nacht 23.00-01.00
Doordeweekse ochtend 10.00-12.00
Doordeweekse middag 13.00-15.00
Koopavond 18.00-20.00
Zaterdagmiddag 13.00-15.00
De doordeweekse tellingen geven een beeld van de “normale parkeerdruk”; de tellingen op
koopavond en zaterdagmiddag geven een beeld van de tellingen tijdens de wekelijkse
piekdrukte. De tellingen worden uitgevoerd buiten de vakantieperioden.
Parkeerdruk
Parkeerdruk bestaand = (het aantal geparkeerde auto’s huidige situatie) / (het aantal legale
parkeerplaatsen huidige situatie)
Parkeerdruk toekomst = (parkeerbehoefte nieuwe situatie)+(het aantal geparkeerde auto’s
huidige situatie) / (het aantal legale parkeerplaatsen huidige situatie).
De verschillende tijdstippen kunnen een verschillende parkeerdruk opleveren. Immers ’s
avonds kunnen de parkeerplaatsen anders gebruikt worden als overdag. Per tijdstip wordt de
bestaande en toekomstige parkeerdruk bepaald.
De hoogste parkeerdruk die wordt gemeten op de aangegeven tijdstippen is maatgevend
voor het bepalen of de parkeerdruk boven de 85% uitkomt. Dit betekent dat als op één van
de gemeten tijdstippen de parkeerdruk boven de 85% uitkomt, er geen gebruik kan worden
gemaakt van de restcapaciteit van de openbare weg.

Bijlage 6 Fietsparkeenormen
Om goed te kunnen beoordelen hoeveel fietsparkeervoorzieningen bij een functie horen
worden bij voorkeur fietstellingen uitgevoerd. Dat geeft het beste beeld van de vraag naar
deze voorzieningen. Helaas is dit soms, bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw, lastig uit te
voeren. In een dergelijke situatie kan met behulp van kencijfers het gewenste aantal
fietsparkeerplaatsen berekend worden. Deze kencijfers zijn opgenomen in CROW, publicatie
317. Gemert-Bakel is een gemiddelde gemeente voor wat betreft fietsgebruik (volgens
Kenniscentrum Fietsberaad – fietsgebruik per gemeente). Dit betekent dat de kencijfers
zonder correctiefactor gebruikt kunnen worden. In deze bijlage zijn een aantal tabellen
opgenomen waarbij het fietsparkeren voor de meest voorkomende functie is benoemd. Voor
de overige functies wordt verwezen naar publicatie 317 van het CROW.
Kantoor
(personeel)

Locatie
Centrum
Rest bebouwde kom
Buitengebied

Kantoor
(bezoekers)
Tabel 8: fietsparkeernormen kantoor
Basisschool
(leerlingen)

Locatie
< 250 leerlingen
250 tot 500 leerlingen
>500 leerlingen

Basisschool
(personeel)
Middelbare
school
(leerlingen)
Middelbare
Centrum
school
Rest bebouwde kom
(personeel)
Tabel 9: fietsparkeernormen school

Norm
1,7
1,2
0,7

Per
100m2 bvo

5

Balie

Norm
4,3
5,0
6,2
0,45

Per
10 leerlingen

14

100 m2 bvo

0,6
0,4

100 m2 bvo

Opmerking
Bij een groter
verzorgingsgebied meer
fietsen en ook meer auto’s

10 leerlingen

Locatie
Restaurant
Binnen de bebouwde kom
(eenvoudig)
Buiten de bebouwde kom
Restaurant
(luxe)l
Tabel 10: fietsparkeernormen restaurant

Norm
18
15
4

Per
100 m2 bvo

Locatie
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom

Norm
2,7
2,9
0,25
0,4
0,1

Per
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo

Winkelcentrum
Supermarkt
Bouwmarkt
Tuincentrum

Opmerking
Hoe meer gespecialiseerde
functies, hoe lager het
fietsgebruik. Ook de cultuur
van de branche heeft
invloed.
Minimaal 10

Grote aantallen

Opmerking
Bijv. pannenkoekenhuis.
Terras meetellen.

100 m2 bvo

Tabel 11: fietsparkeernormen winkelen en boodschappen

Opmerking

Vaak voldoende ruimte
voor fietsparkeerplekken
en evt. uitbreidingen

bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021

Bijlage 5 M onumentenlijst buitengebied
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Bijlagen bij regels (ontwerp)

Gemert
Handel
Handel
De Rips
Gemert
Gemert
Handel
Elsendorp
Milheeze

Esdonk 15 (Spijkerkapel)
Handelseweg ong(Kapellen)

Handelseweg ong(Ossenkapel)
Jan Berendweg 2-4 (Opzichterswoningen)
Kromstraat 1-3 (Langgevelboerderij D’n Blauwe kei)

Kromstraat 37 (Hoekgevelboerderij Armenhoeve)
Peeldijk 53 (Boerderij De Diepert)
Ripseweg 51 (Boerderij De Sijp)
Schutboomsestraat ong, hoek bij Hof (Magdalena
Kapel)

Gemeentelijke monumenten
Bankert 3 (Catharinehoeve)
Berken 11 (Boerderij)
Blaarpeelweg 7 (Boerderij & Schuur)
Boekent 3 (Boerderij De Mughof)
Broekstraat 21 (Hallehuis De Stinkert)
Broekstraat 26 (Boerderij)
Broekstraat 36 (Boerderij Bagijnegoed)
Broekstraat 41 (Boerderij)
Broekstraat 43 (Boerderij)
Broekstraat 47 (T-Huisboerderij)
Broekstraat 52 (Boerderij)
Burgemeester van den Wildenberglaan 7- 9 (Dubbel
woonhuis)
Burgemeester van den Wildenberglaan 55- 57
(Dubbelwoonhuis)

5764 PD
5424 SB

De Rips
Elsendorp

5763 AA
5763 BH
5764 PP
5421 WH
5421 ZJ
5421 ZJ
5421 ZJ
5421 ZJ
5421 ZJ
5421 ZJ
5421 ZJ
5764 RB
5764 RC

Milheeze
Milheeze
De Rips
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
De Rips
De Rips

5421 XZ
5423 VB
5424 SM

5764 PK
5421 XZ

5421 PX

Postcode

Kern

Adres
Rijksmonumenten
Burgemeester Wijtvlietlaan 4 (Gertrudahoeve)
Elsendorpseweg 72-74 (De Dompthoeve)

Bakel sectie S nr. 737
Bakel sectie B nr. 1116
Bakel sectie A nr. 3497
Gemert sectie H nr. 2179
Gemert sectie H nr. 2114
Gemert sectie N nr. 2083
Gemert sectie N nr. 725
Gemert sectie H nr. 2467
Gemert sectie H nr. 2118
Gemert sectie H nr. 2649
Gemert sectie M nr. 4815
Bakel sectie A nr. 2874 en nr.
4381
Bakel sectie A nr. 2988 en nr.
2853

Bakel sectie A nr. 4177
Gemert sectie C nr. 4154 en nr.
3974
Gemert sectie O nr. 127
Gemert sectie O nr. 866 en nr.
854
Gemert sectie O nr 866
Bakel sectie A nr 4476 en nr. 4478
Gemert sectie H nr. 2125 en nr.
2124
Gemert sectie H nr. 4260
Gemert sectie P nr. 514
Gemert sectie C nr. 4139
Bakel sectie C nr. 1952

Kadaster

RM
RM
RM
RM

RM
RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM

GM

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

GM

BBP

Bakel
Gemert
Gemert
De Mortel
Gemert
Gemert
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze
Gemert
Milheeze
Gemert
Gemert
Gemert
De Mortel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Gemert
Gemert
Gemert
Milheeze
Bakel
De Rips
Bakel
De Rips
Bakel

Dakworm 1 (Boerderij)

De Hoef 1a (Voormalige schuur en bakhuis)
Deel 80 (Langgevelboerderij, brouwerij)
De Stap 4 (Langgevelboerderij 1901)
Esdonk 29 (Langgevelboerderij)
Esdonk 49 (Kortgevelboerderij Walravenshoeve)
Esp 3 (Esperhoeve/Commandeurshoeve <1830)
Geneneind 4 (Langgevelboerderij)
Geneneind 18 (Langgevelboerderij)
Heidveld 1 (Boerderij)
Hoeven 6 (St. Wilhelmushoeve)
Koksedijk 25 (Boerderij/ café)
Kreytenberg 3 (Boerderij & bakhuis)
Kromstraat 6 (Boerderij)
Kromstraat 32 (Langgevelboerderij)
Kromstraat 33- 35 (Langgevelboerderij)

Lochterweg 20 (Boerderij renovatie)
Mathijseind 8 (Langgevelboerderij)
Muizenhol 2 (Boerderij)
Neerstraat 1 (Boerderij)

Neerstraat 11 (Boerderij De Tolbrug)
Oldert 4 (Langgevelboerderij)
Paashoefsedijk 32-34 (Boerderij)
Pandelaar 91 (Boerderij De Kameel)
Pandelaar 106 (Boerenbondsmuseum)
Peeldijk 6 (Frankische boerderij)
Schouw 1 (Langgevelboerderij)
Stippelberg 1 (Boswachterswoning)
Vogelenzang 2 (Kop-romp boerderij)
Vredepaaldreef 4 (Honus: Kop-rompboerderij)
Zand 7 (Keuterboerderij)

5761 RE
5761 PA
5421 ZX
5421 NG
5421 NJ
5763 PC
5761 PH
5764 PA
5761 RC
5764 PL
5761 RM

5425 VZ
5761 PS
5761 PT
5761 RE

5421 ZK
5421 RV
5425 VC
5421 PX
5421 PX
5761 RD
5761 RH
5761 RH
5761 PG
5763 AB
5421 ZB
5763 PR
5421 XZ
5421 XZ
5421 XZ

5761 PK

Bakel sectie N nr. 2153 en nr.
1428
Gemert sectie H nr. 2451
Gemert sectie O nr. 938
Gemert sectie O nr. 806
Gemert sectie O nr. 25
Gemert sectie O nr. 917
Bakel sectie U nr. 460
Bakel sectie U nr. 446
Bakel sectie U nr. 301
Bakel sectie N nr. 1462
Bakel sectie S nr. 817
Gemert sectie O nr. 749
Bakel sectie B nr. 912
Gemert sectie H nr. 2180
Gemert sectie H nr. 2188
Gemert sect H nr. 2473 en nr.
2461
Gemert sectie O nr. 1695
Bakel sectie K nr. 881
Bakel sectie K nr. 624
Bakel sectie K nr. 1440 en nr.
1441
Bakel sectie K nr. 1355
Bakel sectie N nr. 1522
Gemert sectie O nr. 1395
Gemert sectie O nr. 1418
Gemert sectie H nr. 1961
Bakel sectie S nr. 766
Bakel sectie N nr. 1458
Bakel sectie A nr. 2570
Bakel sectie U nr. 435
Bakel sectie A nr. 4297, 4298
Gemert sectie U nr. 425
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

GM
GM
GM
GM

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

GM

Benthem 9 (Boerderij)
Berken 9 - 9a (Langgevelboerderij)
Blaarpeelweg 5 (Simonshoeve & schuur)
Bocht 18 (Kortgevelboerderij)
Bocht 5 (vernieuwde boerderij)
Boekelseweg 20 (Langevelboerderij)
Boekelseweg 22 (T-huisboerderij)
Boekelseweg 24 (Kortgevelboerderij)
Boekelseweg 25 (Antoniushoeve/Langgevel)
Boekelseweg 29 (Boerderij)
Boekelseweg 30 (Kortgevelboerderij)
Boekelseweg 31 (Boerderij houten wand)
Boekelseweg 35 (Boerderij houten wand)
Boekent 2- 4 (boerderij)
Breewater 11 (Hoeve Zomerzorg)
Broekstraat 44 (Boerderij)
Broekstraat 48 (Boerderij)
Burgemeester Nooyenlaan 11 (Boerderij)
Burgemeester van den Wildenberglaan 46 (Den
Dorschenstee)
Burgemeester van den Wildenberglaan 50 (incl
Schuur)
Burgemeester van den Wildenberglaan 65 (Boerderij)
Burgemeester Wijtvlietlaan 6 (Vijf Eiken)
Burgemeester Wijtvlietlaan 7 (Beatrix)
De Bleek 16 (Boerderij)
De Bleek 18 (Boerderij)
De Bleek 25 (Boerderij)

Beeldbepalende panden
Bakelsebrug 6 (Langevelboerderij)
Bankert 1 & 1a (Langgevelboerderij gesplitst)
Bankert 2 (Langgevelboerderij)
5761 PH
5763 BH
5764 PP
5763 BE
5763 BE
5421 PW
5421 XB
5421 XB
5421 XA
5421 XA
5421 XB
5421 XB
5421 XB
5421 WH
5425 XS
5421 ZJ
5421 ZJ
5764 RG
5764 RE
5764 RE
5764 RC
5764 PD
5764 PD
5425 RX
5425 RX
5425 RX

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Mortel
De Mortel
De Mortel

5761 PM
5763 AA
5763 AA

Bakel
Milheeze
De Rips
Milheeze
Milheeze
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Gemert
De Mortel
Gemert
Gemert
De Rips
De Rips

Bakel
Milheeze
Milheeze

Bakel, sectie A nr. 4066
Bakel, sectie A nr. 4178
Bakel, sectie A nr. 4086
Gemert, sectie G nr. 1579, 1610
Gemert, sectie G nr. 1513
Gemert, sectie G nr. 1363

Bakel, sectie A nr. 4048

Bakel, sectie N nr. 1732
Bakel, sectie P nr. 1716
Bakel, sectie A nr. 4390
Bakel, sectie B nr. 1005
Bakel, sectie P nr. 1720
Gemert, sectie O nr. 122
Gemert sectie O nr. 896
Gemert, sectie O nr. 139
Gemert sectie O nr. 903
Gemert, sectie O nr. 117
Gemert, sectie O nr. 726
Gemert, sectie O nr. 1699
Gemert, sectie O nr. 115
Gemert, sectie M nr. 3131, 83
Gemert, sectie G nr. 1428
Gemert, sectie N nr. 1383
Gemert sectie N nr. 1689
Bakel, sectie A nr. 3905
Bakel, sectie A nr. 4041

Bakel, sectie K nr. 808
Bakel, sectie S nr. 659,660
Bakel, sectie S nr. 397

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP

5425 VC
5421 ZL
5421 ZL
5421 ZL
5421 ZN
5421 ZN
5424 SP
5424 SP
5424 RK
5764 RH
5764 RH
5764 RH
5424 TB
5424 TB
5424 SB
5424 SB
5424 SB
5424 SB
5424 SB
5421 PX
5421 PX
5421 PX
5421 PX
5421 PX
5761 RD
5761 RD
5761 RD
5761 RD
5423 VR
5761 RH

De Mortel
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Elsendorp
Elsendorp
De Mortel
De Rips
De Rips
De Rips
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Handel
Bakel

De Stap 12 (T-huisboerderij 1899)
De Wind 19 (Hallehuisboerderij <1830)
De Wind 20 (Kortgevelboerderij)
De Wind 7 (Langgevelboerderij)
Deelse Kampen 11 (Langevelboerderij)
Deelse Kampen 15 (Langgevelboerderij)
Dr. de Quayweg 101 (Boerderij vm.
boswachterswoning)
Dr. de Quayweg 115 (Augustehoeve)
Dr. de Quayweg 79 (Christinahoeve)
Eiermijndreef 1 (Zelsterhoeve)
Eiermijndreef 5
Eiermijndreef 7 (Heide Bloem)
Elsendorpseweg 33-35 (paaltjes, houten chalet en
bungalow)
Elsendorpseweg 36 (Vlinderhoeve kop-rompboerderij)
Elsendorpseweg 70 (Gepotdekselde loods)
Elsendorpseweg 85 (Pauwenhorst/De Kulert)
Elsendorpseweg 86 (Boerderij)
Elsendorpseweg 98 (Lindehoeve)
Elsendorpseweg 99 (De Hoeve)
Esdonk 16 (Langgevelboerderij)
Esdonk 26 (De Vogelse Hoeve)
Esdonk 28 (Boerderij)
Esdonk 36 (Langgevelboerderij)
Esdonk 44 (Langgevelboerderij)
Esp 1 (Langgevelboerderij)
Esp 2 (Langgevelboerderij)
Esp 4- 6 (Boerderij)
Esp 9 (Langgevelboerderij & topgevels)
Gagelweg 45 (Langgevelboerderij)
Geneneind 12 -12a (Langgevelboerderij & Bakhuis)

5421 ZK

Gemert

De Hoef 6-16

Gemert, sectie P nr. 561
Gemert sectie C nr. 3611
Gemert, sectie C nr. 3949
Gemert sectie C nr. 4086,4087
Gemert, sectie C nr. 4147
Gemert, sectie C nr. 4148
Gemert, sectie O nr. 1773
Gemert, sectie O nr. 1644
Gemert, sectie O nr. 15
Gemert, sectie O nr. 30
Gemert, sectie O nr. 103
Bakel, sectie U nr. 21
Bakel, sectie U nr. 83
Bakel, sectie U nr. 364, 79
Bakel, sectie U nr. 469,470
Gemert, sectie P nr. 113
Bakel, sectie U nr. 464,465

Gemert sectie C nr. 4195
Gemert, sectie G nr. 1216
Bakel, sectie A nr. 4102
Bakel, sectie A nr. 4302
Bakel, sectie A nr. 3784
Gemert sectie C nr. 4266,4267

Gemert sectie H nr.
2079,2078,2077,2076,2248,2074
Gemert sectie O nr. 805
Gemert, sectie O nr. 194
Gemert, sectie O nr. 184
Gemert, sectie O nr. 1225, 1900
Gemert, sectie O nr. 239
Gemert, sectie O nr. 240
Gemert, sectie C nr. 4067

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP

Geneneind 16 (Schuur voor het huis)
Geneneind 2-2a (Langgevelboerderij)
Geneneind 5
Gerele Peel 26 (Petronellahoeve Kortgevelboerderij)
Gerele Peel 50
Gerele Peel 8 (Boerderij)
Groesvlaas 1 (Langgevelboerderij)
Grotel 4- 6 (Langgevelboerderij)
Grotel 7 (Langgevelboerderij)
Grotel 9 (Langgevelboerderij)
Haag 6 (Boerderij)
Handelseweg 49 (Houten woningen na WOII)
Handelseweg 51 (Houten woningen na WOII)
Handelseweg 53 (Houten woningen na WOII)
Handelseweg 55 (Houten woningen na WOII)
Handelseweg 6 (Boerderij)
Haveltweg (Kapel)
Hazeldonklaan 28 (Kortgevelboerderij vernieuwd)
Hazeldonklaan 40 (Langgevelboerderij)
Hazenhutsedijk 7 (Gerenoveerd landhuis)
Heibloem 1-1a (Boerderij)
Heibloem 3 (Verbrede kortgevelboerderij & erf/linde
authentiek)
Heidveld 6 (Boerderij)
Heikamp 2 (Burgerwoning)
Hendrik Jan IJpenberglaan 24-26(Voormalig
schoolgebouw)
Hendrik Jan IJpenberglaan 27 (2-laagse villa)
Hendrik Jan IJpenberglaan 49
Hilakker 1 (Boerderij)
Hilakker 10 (Boerderij)
Hilakker 2 -2a (Boerderij)
Hilakker 3 (Boerderij)
Hoeven 2a (Langgevelboerderij)

5761 RH
5761 RH
5761 RH
5424 TM
5424 TM
5424 TM
5763 PD
5761 RA
5761 RA
5761 RA
5763 PM
5423 SB
5423 SB
5423 SB
5423 SB
5423 SB
5423 VV
5421 ZR
5421 ZR
5764 RP
5763 PN
5763 PN
5761 PG
5763 AC
5424 SN
5424 SN
5424 SN
5761 PD
5761 PD
5761 PD
5761 PD
5763 AB

Bakel
Bakel
Bakel
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Milheeze
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Gemert
Gemert
De Rips
Milheeze
Milheeze
Bakel
Milheeze
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze

Gemert sectie C nr. 2371
Gemert, sectie C nr. 4167, 4386
Bakel, sectie N nr. 1540
Bakel, sectie N nr. 2212
Bakel, sectie N nr. 1423
Bakel, sectie N nr. 1854
Bakel, sectie S nr. 724, 785

Bakel, sectie N nr. 1451
Bakel, sectie S nr. 627
Gemert sectie C nr. 4165,4093

Bakel, sectie U nr. 58
Bakel, sectie U nr. 446
Bakel, sectie U nr. 388
Gemert, sectie P nr. 541
Gemert, sectie P nr. 307
Gemert, sectie P nr. 243
Bakel, sectie S nr. 863
Bakel, sectie K nr. 849, 850
Bakel, sectie K nr. 1360
Bakel, sectie K nr. 483
Bakel, sectie B nr. 1030
Gemert sectie O nr. 684
Gemert sectie O nr. 683
Gemert sectie O nr. 682
Gemert sectie O nr. 681
Gemert, sectie O nr. 745
Gemert, sectie B nr. 1623
Gemert, sectie H nr. 2049
Gemert, sectie H nr. 2050
Bakel, sectie A nr. 4504
Bakel, sectie B nr. 950
Bakel, sectie B nr. 1097

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

Hoeven 3 (Gerestaureerde kop-halsboerderij)
Hoeven 4 (Boerderij naoorlogs Authentiek buitenkant)
Hoeven 5 (Langgevelboerderij)
Hoeven 7 (Langgevelboerderij)
Hoeven 9 (Laggevelboerderij & Bakhuis)
Hollevoort 1 (Langgevelboerderij)
Hutten 3
Jan Berendweg 1 (Jan Berendhoeve)
Jan Berendweg 3 (Schuur &boerderij"De Aarlese
Peel")
Jan Berendweg 5 (Arbeiderswoningen Roelvink)
Jan Berendweg 5- 7 (De Drie Hamers:
Arbeiderswoningen)
Jan Berendweg 6
Jodenpeeldreef 2
Jodenpeeldreef 4
Jodenpeeldreef 9 (Boerderij & bakhuis)
Kastanjelaan 14 (T-huisboerderij herbouwd)
Kattevlaas 3
Kattevlaas 5 (Lagerhoeve)
Kaweide 10 (Langgevelboerderij)
Kaweide 5 (Langgevelboerderij)
Kaweide 8 (Langgevelboerderij)
Keizersberg 26 (Boerderij De Rietvink)
Keizersberg 56 (Boerderij)
Klef 1 (Langgevelboerderij & topgevels)
Klotterpeellaan 2 (Boerderij)
Koksedijk 21 (Boerderij "AA-huis" <1800)
Kranebrakenseweg 10 (en/of 8
(Langgevelboerderijcluster < 1830)
Kranebrakenseweg 7 (Boerderij <1830)
Kromstraat 28 (Gerenoveerde Boerderij)
Kromstraat 28- 30 (Langgevel boerderij)
Kuundert 4 (Boerderij)

5763 AB
5763 AB
5763 AB
5763 AB
5763 AB
5761 PC
5763 PL
5764 PK
5764 PK
5764 PK
5764 PK
5764 PK
5764 RL
5764 RL
5764 RL
5425 VH
5763 PE
5763 PE
5763 PK
5763 PK
5763 PK
5424 SH
5424 SH
5763 PG
5764 RK
5421 ZB
5425 PG
5425 PG
5421 XZ
5421 XZ
5761 PE

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Bakel
Milheeze
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Mortel
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Elsendorp
Elsendorp
Milheeze
De Rips
Gemert
De Mortel
De Mortel
Gemert
Gemert
Bakel

Gemert, sectie H 2428,2429,2430
Gemert, sectie H nr. 2505
Gemert, sectie H nr. 2505, 2187
Bakel, sectie N nr. 2180

Bakel, sectie A nr. 3514
Bakel, sectie A nr. 4435
Bakel, sectie A nr. 4367
Bakel sectie A nr. 3578
Gemert, sectie O nr. 1508
Bakel, sectie S nr.777
Bakel, sectie S nr. 788
Bakel, sectie C nr. 1932
Bakel, sectie C nr. 2042,2043
Bakel, sectie C nr. 1933
Gemert, sectie C nr. 4073
Gemert, sectie C nr. 3335
Bakel, sectie S nr. 72
Bakel, sectie A nr. 3816
Gemert, sectie H nr. 1910
Gemert, sectie H nr. 2457,2458

Bakel, sectie A nr. 3410
Bakel, sectie A nr. 2192,3733

Bakel, sectie S nr. 423
Bakel, sectie S nr. 589
Bakel, sectie S nr. 424
Bakel, sectie S nr. 442
Bakel, sectie S nr. 441
Bakel, sectie N nr. 1512
Bakel, sectie U nr. 347
Bakel, sectie A nr. 4171
Bakel, sectie A nr. 3734

BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

Landmeter van Beurdenweg 2 (houten peelpaleis)
Laren 2 (Boerderij & voorm. Herberg/Koffiehuis)
Lijsterlaan 28 ** (Boerderij Kruidentuin)
Lochterweg 32 (Boerderij)
Lochterweg 44 (Mariahoeve)
Mathijseind 3
Milschot 19 (Hoeve Milschot Langgevelboerderij)
Milschot 35 (Boerderij)
Milschot 36 (Langgevelboerderij)
Milschot 41 (Boerderij)
Minister Rommedreef 1 (Duitse Boerderij)
Minister Rommedreef 3 (Duitse Boerderij)
Neerstraat 10 (Boerderij)
Neerstraat 12 (Boerderij)
Neerstraat 2 (Boerderij)
Neerstraat 3 (Boerderij)
Neerstraat 4 (Boerderij)
Neerstraat 5 (Boerderij)
Neerstraat 6 (Boerderij)
Neerstraat 7a (Boerderij)
Neerstraat 9 (Boerderij)
Nuyeneijnd 12 (Boerderij)
Nuyeneijnd 3-5 (Boerderij)
Nuyeneijnd 8-10 (Boerderij)
Oldert 2 (Langgevelboerderij)
Oploseweg 2 (Lelianahoeve)
Oude Domptweg 30- 32 (Boerderij)
Overschot 15
Paashoefsedijk 24
Pandelaar 70 (Langgevelboerderij&Gevelnis)
Pandelaar 84 (Langgevelboerderij)
Pandelaar 95 en 95A
Pandelaarse Kampen 12 (Hallehuisboerderij)
Pandelaarse Kampen 16 Boerderij)

De Rips
Milheeze
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Bakel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Rips
De Rips
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
De Rips
Handel
Bakel
De Mortel
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

5764 PL
5763 PC
5425 XZ
5425 VZ
5425 VZ
5761 PS
5425 PH
5425 PH
5425 PH
5425 PH
5425 RJ
5425 RJ
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RE
5761 RG
5761 RG
5761 RG
5761 PA
5764 PJ
5423 VS
5761 EJ
5425 XM
5421 NJ
5421 NJ
5421 NG
5421 ZA
5421 ZA

Bakel sectie A nr. 3096
Bakel, sectie S nr. 764
Gemert, sectie G nr. 1118
Gemert, sectie O nr. 557
Gemert, sectie O nr. 2029
Bakel, sectie K nr. 789
Gemert, sectie G nr. 979
Gemert sectie G nr. 1377 en 972
Gemert, sectie G nr. 1496
Gemert, sectie G nr. 1538
Bakel, sectie A nr. 4249
Bakel, sectie A nr. 4554
Bakel, sectie K nr. 409
Bakel, sectie U nr. 399
Bakel, sectie N nr. 1871
Bakel, sectie K nr. 959
Bakel, sectie U nr. 408
Bakel, sectie K nr. 958
Bakel, sectie U nr. 475
Bakel, sectie K nr. 956
Bakel, sectie K nr. 960
Bakel, sectie K nr. 734
Bakel, sectie K nr. 759,760
Bakel, sectie K nr. 735,736
Bakel, sectie N nr. 1523
Bakel, sectie A nr. 3659
Gemert, sectie P nr. 219, 220
Bakel, sectie N nr. 1495
Gemert, sectie O nr. 1348
Gemert sectie H nr.2594,2595
Gemert sectie H 2644,2645
Gemert sectie O 926,1215
Gemert sectie H nr. 1954
Gemert, sectie H nr. 2652, 2653

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

5764 PN
5764 PN
5764 PN
5761 RP
5761 RP
5421 XP
5421 XP
5761 PH
5763 BR
5763 BR
5763 BR
5763 BP
5763 BP

De Rips
De Rips
De Rips
Bakel
Bakel
Gemert
Gemert
Bakel
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Gemert
Elsendorp
Elsendorp
De Mortel

Schutsboom 7-7a (Boerderij)
Schutsboom 9 (Boerderij)
Serisweg 24 (Boerderij)
Sijpseweg 21-23 (Judith-Gertruidhoeve)
Sijpseweg 53 (Marie Paulinehoeve)
Sint Antoniusstraat (Kruisbeeld )

5763 BP
5763 BP
5421 ZC
5421 XV
5424 ST

5421 ZA
5424 TN
5424 TN
5424 TN
5423 VB
5761 PL
5425 RG
5425 RG
5425 RG
5425 RG
5425 RG
5424 SM
5424 SM

Gemert
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Handel
Bakel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Elsendorp
Elsendorp

Pandelaarse Kampen 20 (Boerderij)
Paradijs 20 (Marinushoeve)
Paradijs 23 (Boerderij)
Paradijs 33 (Paradijshof)
Peeldijk 49 (Boerderij)
Ravensgat 5
Renseweg 14 (Keuterboerderij)
Renseweg 31
Renseweg 47
Renseweg 50 (Boerderij)
Renseweg 51 (Boerderij)
Ripseweg 38- 40 (Boerderij)
Ripseweg 59 (Boerderij herbouw De Gemert van
Ledeboer)
Roelvinklaan 1 (Boerderij Klein Tammel)
Roelvinklaan 2 (Boerderij Wooldrink)
Roelvinklaan 4 (Boerderij Groot Tammel)
Roessel 6
Roessel 8 (Boerderij)
Rooye Hoefsedijk 67 (Boerderij)
Rooye Hoefsedijk 76 (Boerderij Willemslust)
Schouw 3- 3a (Boerderij)
Schutboomsestraat 10- 10A (Boerderij)
Schutboomsestraat 5 (Boerderij)
Schutboomsestraat 7 (Boerderij)
Schutsboom 11 (Boerderij authentiek)
Schutsboom 13-15 (Boerderij)
Bakel, sectie A nr. 4307
Bakel, sectie A nr. 3694
Bakel, sectie A nr. 3949
Bakel, sectie N nr. 2187
Bakel, sectie N nr. 1868
Gemert, sectie O nr. 603
Gemert, sectie O nr.1497
Bakel, sectie N nr. 1455
Bakel, sectie B nr. 1237,1238
Bakel, sectie C nr. 1954
Bakel, sectie C nr. 1947
Bakel, sectie C nr. 1864
Bakel, sectie C nr.
2023,2024,1876
Bakel, sectie C nr. 1761
Bakel, sectie C nr. 1981
Gemert, sectie O nr. 4
Gemert, sectie C nr. 4273
Gemert, sectie C nr. 4314
Gemert, sectie F nr. 1593

Gemert, sectie H nr. 2538
Gemert, sectie P nr. 755
Gemert, sectie P nr. 615
Gemert, sectie P nr. 294
Gemert, sectie P nr. 582
Bakel, sectie N nr. 1403
Gemert sectie F nr. 1346
Gemert, sectie F nr. 1405
Gemert, sectie H nr. 2237
Gemert, sectie G nr. 1346
Gemert, sectie H nr. 2242
Gemert, sectie C nr. 4011
Gemert, sectie C nr. 4143

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP

Sint Antoniusstraat 16- 16a (Langgevelboerderij)
Sint Antoniusstraat 17 (T-Huisboerderij)
Sint Antoniusstraat 20 (Boerderij)
Sint Antoniusstraat 22- 24
Sint Antoniusstraat 30 (De Wilg)
Sint Antoniusstraat 34 (begraafplaats)
Sint Antoniusstraat 43-45
Sparrenweg 7 - 9 (Langgevelboerderij)
Speurgt 2 (Boerderij)
Tereijken 21 (T-huisboerderij)
Tereijken 25 (Langgevelboerderij)
Tereijken 3 (Langgevelboerderij Berkeshoeve)
Tereijken 30 (Langgevelboerderij)
Valkert 1
Venraysedijk 50 (Boerderij)
Weijer 1 (Langgevelboerderij)
Wijnboomlaan 17 (Langgevelboerderij)
Wolfskamp 1 (Boerderij De Kawei <1830)
Wolfskamp 3 (Langgevelboerderij)
Zand 1 (Boerderij)
Zand 2 (Langgevelboerderij)
Zand 4 (Kortgevelboerderij <1830)
Zand 6 - 6a (Boerderij)
Zand 8 (Boerderij)
Zand 9 (Langgevelboerderij)
Zandstraat 21
Zandstraat 34 (Langgevelboerderij)
Zandstraat 36 (Langgevelboerderij)
Zandstraat 4-6 (Langgevelboerderij Hulschbosch)
Zandstraat 8 - 10 (Langgevelboerderij)
Zeelandsedijk 35 (St. Christoffelhoeve)
Zwarte Waterweg 21
Zwarte Waterweg 9

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Gemert
Bakel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Bakel
De Mortel
Milheeze
Gemert
Milheeze
Milheeze
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Gemert
De Mortel
De Mortel
Gemert
Gemert
Elsendorp
De Mortel
De Mortel

5425 VD
5425 VD
5425 VD
5425 VD
5425 VE
5425 VE
5425 VE
5421 ZT
5761 PZ
5425 PJ
5425 PJ
5425 PJ
5425 PJ
5761RR
5425 RP
5763 PJ
5421 ZS
5763 PW
5763 PW
5761 RM
5761 RM
5761 RM
5761 RM
5761 RM
5761 RM
5421 WK
5425 VB
5425 VB
5421 WK
5421 WK
5424 TB
5425 RM
5425 RM

Gemert, sectie O nr. 1505,1771
Gemert, sectie H nr. 2222
Gemert, sectie O nr. 860
Gemert, sectie O nr. 1101,1100
Gemert sectie F nr. 1237
Gemert sectie F nr. 1615
Gemert, sectie F nr. 1293,1294
Gemert, sectie O nr. 438,439
Bakel, sectie K nr. 1411
Gemert, sectie H nr. 2152
Gemert, sectie H nr. 2553
Gemert sectie H nr. 2154
Gemert sectie H nr. 2165
Bakel, sectie B nr. 1318, 1232
Gemert, sectie G nr. 1576
Bakel, sectie B nr. 1124
Gemert, sectie H nr. 2397
Bakel, sectie C nr. 1773
Bakel, sectie C nr. 1772
Bakel, sectie U nr. 487
Bakel, sectie U nr. 371
Bakel, sectie P nr. 1771
Bakel, sectie P nr. 1693, 1381
Bakel, sectie P nr. 1954
Bakel, sectie U nr. 214
Gemert, sectie H nr. 2260
Gemert, sectie M nr. 4492
Gemert, sectie M nr. 4626,4623
Gemert, sectie M nr. 3860,3861
Gemert, sectie M nr. 4460,3899
Gemert, sectie C nr. 4389
Gemert, sectie G nr. 1222
Gemert, sectie G nr. 1224

BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
BBP
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Bijlagen bij regels (ontwerp)
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IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL

EEN ZOEKTOCHT NAAR EEN STREEKGEBONDEN EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR

GEREEDSCHAPSKIST GEMEENTE GEMERT-BAKEL
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+HW LV DDQ GH DUFKLWHFWHQ RP GDDUPHH GRRU WH JDDQ HQ QLHW DOOHHQ WH
SXWWHQ XLW GH DDQJHUHLNWH EURQQHQ PDDU GH]H WHU GLVFXVVLH WH VWHOOHQ
(HQ RQWZHUSKRXGLQJ PHW HQJDJHPHQW GLH KHW RQWVWDDQ YDQ GH
µJHUHHGVFKDSVNLVW¶ DFKWHUKDDOW ZDDUGRRU ]H YDWEDDU ZRUGW YRRU
KHULQWHUSUHWDWLHVWHQGLHQVWHYDQGHSOHNHQKHWGRHOYDQGHRSJDYH

5HFHQWHRQWZLNNHOLQJHQQLHXZERXZ
1LHWDOOHHQELQQHQGHJUHQ]HQYDQGH*HPHHQWH*HPHUW±%DNHOPDDULQ
KHHO1HGHUODQG]LHQZHPRPHQWHHOWZHHRQWZLNNHOLQJHQ

(QHU]LMGV ]LHQ ZH HHQ VWHUN KLVWRULVHUHQGH DUFKLWHFWXXU RSUXNNHQ
JHYRHG GRRU HHQ KDQJ QDDU QRVWDOJLH 9DDN ZRUGHQ GDDUELM NODVVLHNH
GHWDLOV JHwPLWHHUG GLH KXQ RRUVSURQJ DDQ HHQ KHOH DQGHUH WLMG HQ SOHN
RQWOHQHQ HQ QLHW DDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG ZDDULQ GH QLHXZERXZ ZRUGW
JHERXZG

$QGHU]LMGV ]LHQ ZH KHW VHULHPDWLJH ERXZHQ KHW ]LFKWEDDU QDDVW HONDDU
]HWWHQ YDQ LGHQWLHNH HHQKHGHQ GDW DIEUHXN GRHW DDQ KHW ODQGHOLMNH

JHVWUHHIG RP RS HHQ YDQ]HOIVSUHNHQGH ZLM]H HHQ RYHUJDQJ WH PDNHQ

QDDU KHW YHHODO ZLMGVH RPOLJJHQGH ODQGVFKDS YDQXLW GH GRUSVNHUQ HQ

DQGHUVRP +HW LV QX GH ZHQV YDQ GH *HPHHQWH *HPHUW%DNHO RPYRRU

GH]H ZRQLQJERXZ HHQ VDPHQKDQJHQGH DUFKLWHFWRQLVFKH NZDOLWHLW WH

EHZHUNVWHOOLJHQ GLH YHUDQNHUG LV LQ GH RPJHYLQJ HQ UHFKW GRHW DDQ GH

LGHQWLWHLWYDQ*HPHUWHQKDDUNHUQHQ



,QGDWNDGHUKHHIWGH*HPHHQWH*HPHUW%DNHOGH/RRGV$UFKLWHFWHQHQ

DGYLHVEXUHDX WH $DUOH5L[WHO RSGUDFKW JHJHYHQ HHQ RQGHU]RHN WH

YHUULFKWHQ QDDU VSHFLILHNH FXOWXXUKLVWRULVFKH JHELHGVNHQPHUNHQ LQ GH

UHJLRGLHHHQLQVSLUDWLHEURQNXQQHQ]LMQRPRSHHQHLJHQWLMGVHZLM]HGH

WRHNRPVWLJH ZRRQEHERXZLQJ HQ ZRRQRPJHYLQJ YRUP WH JHYHQ ]RQGHU

YHUOHGHQKHHIWKHWKHGHQJHHQWRHNRPVW



+HW RQGHU]RHN GLHQW ELM WH GUDJHQ DDQ KHW WRW VWDQG EUHQJHQ YDQ

KHUNHQEDUH HQ NDUDNWHULVWLHNH ZRRQPLOLHXV LQ KHW EXLWHQJHELHG GLH

UHIHUHUHQDDQGHKLVWRULVFKHLGHQWLWHLWHQDDQVOXLWHQRSGHKHGHQGDDJVH

ZHQVHQ HQ EHKRHIWHQ YDQ EHZRQHUV 'DDUYRRU KHHIW 'H /RRGV HHQ

µJHUHHGVFKDSVNLVW¶

YHUVFKHLGHQKHLG GLH GDW RSOHYHUW 'H VHULHERXZ HQ GH YHHODO VWDQGDDUG
JHEUXLNWH ZRQLQJW\SRORJLH YDQ WZHHRQGHUHHQ NDSSHUV UHIHUHUHQ RS
JHHQHQNHOHPDQLHUDDQGHERHUGHULMERXZ



%LM KHW VDPHQVWHOOHQ YDQ GH]H JHUHHGVFKDSVNLVW LV HHQ EHSDDOGH

ZHUNZLM]H JHYROJG 9DQXLW HHQ LQYHQWDULVDWLH HQ DQDO\VH YDQ GH



NDUDNWHU GDW MXLVW ZRUGW JHNHQVFKHWVW GRRU KHW HHQPDOLJH HQ GH ULMNH

RSGUDFKWJHYHUVDDQGHVODJNXQQHQRPGHRSJDYHWHJHPRHWWHWUHGHQ

HQ

YDVWJHOHJGHQYHUWDDOGQDDULQVSLUDWLHEURQQHQYRRUGHRSJDYH

YRRU NOHLQVFKDOLJH XLWEUHLGLQJHQ PHW ZRQLQJERXZ %LM GH]H SODQQHQ LV

DUFKLWHFWHQ

GH]H RQGHUGHOHQ ]LMQ GH NDUDNWHULVWLHNH NHQPHUNHQ LQ EHHOGHQ

GH 0RUWHO 'H 5LSV HQ 0LOKHH]H VWHGHQERXZNXQGLJH SODQQHQ RQWZLNNHOG

ZDDUPHH

RQGHUGHOHQ RI WKHPD¶V VDPHQJHVWHOG YRRU GH]H JHUHHGVFKDSVNLVW 9DQ

'H *HPHHQWH *HPHUW%DNHO KHHIW YRRU GH GRUSVUDQGHQ YDQ GH NHUQHQ

VDPHQJHVWHOG

VSHFLILHNH VLWXDWLH ]RDOV ZH GLH LQ GH NHUQHQ DDQWUHIIHQ ]LMQ GH

2SJDYH

,1/(,',1*















GHILQLWLHIVWHGHQERXZNXQGLJSODQGH0RUWHOGHHOORFDWLH9UDDQW

!YRRUORSLJVWHGHQERXZNXQGLJSODQGH0RUWHO















GH]HNHUQPHWKDDUSODQJHELHGHQRPJHYLQJGDQYRRUGHNHUQGH0RUWHO

NXQQHQ YRRU 0LOKHH]H YDQZHJH DQGHUH NDUDNWHULVWLHNH NHQPHUNHQ YRRU

:HO GLHQW QRJ JHWRHWVW WH ZRUGHQ RI GH LQVSLUDWLHEURQQHQ VSHFLILHNHU

GDW GLH RRN YDQ WRHSDVVLQJ NDQ ]LMQ YRRU GH SODQJHELHGHQ LQ 0LOKHH]H

,QGH]HFDVHVWXGLHZRUGWHHQZHUNZLM]HRQWZLNNHOGZDDUYDQZLMGHQNHQ



HONDDURYHUYORHLHQ

ZRUGWYRUPJHJHYHQ]RGDWODQGVFKDSHQGRUSVEHERXZLQJKDUPRQLHXVLQ

UHGHQLVKHWYDQFUXFLDDOEHODQJGDWGHGRUSVUDQGKLHURSJHSDVWHZLM]H

DDQZH]LJKHLG YDQ PRQXPHQWDOH ERHUGHULMHQ HQ EROOH DNNHUV 2P GLH

+HW ODQGVFKDS DDQ GH ZHVWUDQG LV YDQ ELM]RQGHUH ZDDUGH GDQN]LM GH



ORFDWLHELMXLWVWHNJHVFKLNWDOVFDVHVWXG\

XLWEUHLGLQJVORFDWLH 2PGDW DOOH HOHPHQWHQ KLHU DDQZH]LJ ]LMQ LV GH]H

GRUSVUDQGHQ +HW SODQJHELHG LQ GH 0RUWHO YRUPW GH HHUVWH

EHVWHPPLQJVSODQQHQ LQ YRRUEHUHLGLQJ YRRU KHW DIERXZHQ YDQ GH

'H *HPHHQWH KHHIW YRRU GH WZHH NHUQHQ GH 0RUWHO HQ 0LOKHH]H

&DVHVWXG\µGH0RUWHO¶

,1/(,',1*



ARPJHYLQJSODQJHELHGDJUDULVFKODQGVFKDS

































ARPJHYLQJSODQJHELHGEHVWDDQGHGRUSVUDQG























(HQ YDQ GH FKDUPHV YDQ KHW GRUS LV GDW LHGHU KXLV QHW HYHQ RI MXLVW
WRWDDODQGHUVLVGDQGDWYDQ]LMQEXXUPDQ,QKHWGRUSKHHUVWGHVPDDN
YDQ KHW HHQPDOLJH 2P DDQ GLH VPDDN WHJHPRHW WH NRPHQ GLHQW GH
VWHGHQERXZNXQGLJ RQWZHUSHU YHUNDYHOLQJHQ PHW HHQ PD[LPXP DDQ
YDULDWLHWHRQWZHUSHQYRRUZDWEHWUHIWOLJJLQJHQW\SHYDQGHKXL]HQHQ
DDQGHDUFKLWHFWLVKHWYHUYROJHQVGHWDDNRPGLWJHJHYHQRPWH]HWWHQ
LQZHUNHOLMNHHQ]LFKWEDUHYHUVFKLOOHQ

µ,Q GRUSHQ ZHUG JHERXZG YROJHQV UHJLRQDOH WUDGLWLHV HQ PHW HHQ
DVVRUWLPHQWYDQNOHXUHQHQPDWHULDOHQGDWGRRUVFKDDUVWHEHSHUNWZDV
'DW ]RUJGH YRRU HHQ RQQDGUXNNHOLMNH VDPHQKDQJ WXVVHQ DO GLH RS

µ'HJHHVWYDQHHQSOHNLVHLJHQOLMNGHLQJHVWHOGKHLGWHZLOOHQRQWGHNNHQ

ZHONH FRQGLWLHV HU OLJJHQ (Q YHUJHHW GDW KHW QRRLW DOOHHQ PDDU KHW

PHHWEDUH LV GDW MH ]DO UHDOLVHUHQ« -H EUHQJW ]HOI ZDW PHH QDPHOLMN GH

SRWHQWLHRPWHNXQQHQRQWGHNNHQ¶



E2EYDQ5HHWK 8LW$UFKLWHFWXXULVQLHWLQWHUHVVDQW 



+HWYHUHLVWYHHOJHGXOGHQHQHUJLHYDQGHDUFKLWHFWRPGHJHHVWYDQGH

SOHN ]LFK PHHVWHU WH PDNHQ ,Q HHQ VDPHQOHYLQJ GLH RQV FRQWLQX PHW

EHHOGHQ SUREHHUW WH YHUOHLGHQ RQV QLHW ODQJHU XLWGDDJW RP ]HOI QD WH

GHQNHQ

NHQPHUNHQ QDDU GH DFKWHUJURQG YHUGURQJHQ HQ RRN LQ GRUSHQ GH
KHUKDOLQJ YDQ DOJHPHQH W\SHV HU YRRU LQ GH SODDWV JHVWHOG
9HHOEHORYHQGH DDQ]HWWHQ XLW GH YRRURRUORJVH WLMG UDDNWHQ LQ
YHUJHWHOKHLG5HJLRQDOHDUFKLWHFWXXUVWDDWLQ1HGHUODQGQRJVWHHGVLQGH
NLQGHUVFKRHQHQ 'H PRGHUQH DUFKLWHFW VWDDW DUJZDQHQG WHJHQRYHU
WUDGLWLH DOVRI GLHRQYHUHQLJEDDULVPHWYHUDQGHULQJHQYHUQLHXZLQJ+LM
KHHIWQLHWVWHELHGHQDDQSDUWLFXOLHUHRSGUDFKWJHYHUVGLHMXLVWKXQNHUHQ



µ2P WH OXLVWHUHQ QDDU HHQ SOHN PRHW MH ]RZHO VWLOVWDDQ DOV VWLO]LMQ ± HQ

EHLGH OLMNHQ DDUGLJ LQ GLVNUHGLHW WH ]LMQ JHUDDNW ,Q HHQ ZHUHOG ZDDU GH

VQHOOH EHZHJLQJ RYHUKHHUVW LV VWLOVWDDQ ]HOG]DDP HQ ZHLQLJ

JHZDDUGHHUG¶



:LOOHP.RHUVH 8LW$UFKLWHFWXXULVQLHWLQWHUHVVDQW 



]LFK]HOI VWDDQGH JHERXZHQ +HW QDRRUORJVH ERXZHQ KHHIW UHJLRQDOH

YDQ]HOIVSUHNHQGKHLGPHHU

JHHQ

=RHNHQQDDUHHQVWUHHNJHERQGHQHLJHQWLMGVHDUFKLWHFWXXU



DOODQJ



DUFKLWHFW]HOI

ZDDUQHPHQ

JH]LHQYRRUGHKHGHQGDDJVHDUFKLWHFW

RSJDYHVWHOW'HEHODQJULMNVWHIDFWRUHFKWHULQGLW]RHNHQLVGHUROYDQGH

KHW

YHUERQGHQ LV PHW HHQ VSHFLILHNH SOHN NDQ DOV HHQ XLWGDJLQJ ZRUGHQ

LHGHUH NHHU ZHHU DQGHUV LV HQ QDXZ VDPHQKDQJW PHW GH YUDDJ GLH GH

YDQ

]RHNWRFKWQDDUGDWJHQHZDWZLMDOVW\SLVFKORNDDO]RXGHQEHVFKRXZHQRI

GH SOHN" +HW LV EHODQJULMN RP KLHU RS WH PHUNHQ GDW GH]H ]RHNWRFKW

NXQVW

ZRUGHQ DOV HHQ WHJHQUHDFWLH RS GLH WRHQHPHQGH SODDWVORRVKHLG (HQ

FRQWH[WELHGW:DWPDDNWGH]HSODDWVELM]RQGHUZDWLVGHEHWHNHQLVYDQ

GH

'H QDGUXN GLH ZRUGW JHOHJG RS KHW EHODQJ YDQ SODDWV PRHW RRN JH]LHQ

'H]H RSJDYH VWDUW PHW KHW ]RHNHQ QDDU DDQNQRSLQJVSXQWHQ GLH GH

LV



'HEHWHNHQLVYDQGHSOHN
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AUHODWLHODQGVFKDSEHERXZLQJ












































































DOVREMHFWLQKHWODQGVFKDS
W\SRORJLHODQJJHYHOERHUGHULM
WRHJDQJYLDSRRUWLQGHKDDJ
RPULQJGPHWNLH]HOHQJHFHPHQWHHUGHSOLQW

DOVEHJUHQ]LQJ HUIDIVFKHLGLQJ 
DOVEHJHOHLGLQJVWUDDW
DOVRYHUJDQJWXVVHQRSHQEDDUHQSULYp
DOVNDUDNWHULVWLHNYHUELQGHQGHOHPHQW

]LFKWOLMQHQWXVVHQERHUGHULMHQQDDUODQGVFKDS

ERHUGHULM






EHXNHQKDDJ







OLQWEHERXZLQJPHWERPHQULMHQODQJVGHVWUDDW



DJUDULVFKODQGVFKDSDOVGUDJHU EROOHDNNHUV 



YHUEHWHUHQ 'H ZHQV QX LV GDQ RRN RP GH]H RS JHSDVWH ZLM]H DI WH
ERXZHQ ]RGDW GH RYHUJDQJ WXVVHQ EHERXZLQJ HQ ODQGVFKDS DOV PHHU
YDQ]HOIVSUHNHQGZRUGWHUYDUHQ

/DQGVFKDS EHERXZLQJ

EUDYH LPLWDWLHV GLH PHHVWDO QHHUNRPHQ RS VOHFKWH QDPDDN /DWHQ

DUFKLWHFWHQ ]LFK ZDJHQ DDQ YULMPRHGLJH RI GHVQRRGV VWRXWPRHGLJH

LQWHUSUHWDWLH YDQ UHJLRQDOH ERXZWUDGLWLHV 'DW LV YHHO VSDQQHQGHU +HW

OHYHUWPLVVHUVRSPDDURRNOHXNHUHUHVXOWDWHQ¶



RQGHU]RHN LV JHEOHNHQ GDW ELMQD  YDQ GH FXOWXXUKLVWRULVFK
ZDDUGHYROOH%UDEDQWVHERHUGHULMHQGHDIJHORSHQMDDULVJHVORRSW

'H EHERXZLQJ RS KHW SODWWHODQG EHVWDDW XLW ERHUGHULMHQ JURWH
ERXZYROXPHV GLH DOV REMHFWHQ LQ KHW ODQGVFKDS IXQJHUHQ ZDDUELM KHW
ODQGVFKDS DOV GUDJHU NDQ ZRUGHQ JH]LHQ 'LW LV KpW IXQGDPHQWHOH
YHUVFKLO WXVVHQ GH VWDG HQ KHW GRUS ,Q GH VWDG LV GH EHERXZLQJ
GRPLQDQWRSKHWSODWWHODQGKHW DJUDULVFK ODQGVFKDS(HQGRUSEHVWDDW
QLHW]RQGHUKHWLVHULQJHERXZGHQHUYDQGRRUGURQJHQ'HERGHPYRUP
RI JHRPRUIRORJLH OLJW DDQ GH EDVLV YDQ GH GRUSVVWUXFWXXU (HQ GRUS
EHKRRUW PHW QDELMH YRUPYHUZDQWH QHGHU]HWWLQJHQ WRW HHQ VWUHHN 7RW
YRRU NRUW YROJGH KHW GRUS GH RQWZLNNHOLQJHQ LQ GH ODQGERXZ +HW GRUS
YDQ QX OLJW LQ HHQ ODQGVFKDS GDW GRRU UXLOYHUNDYHOLQJHQ YLVXHHO HQ
HFRORJLVFK LV YHUDUPG $OV ]XONH GRUSHQ JURHLHQ LV KHW ]DDN ]H WH
YRRU]LHQYDQHHQODQGVFKDSGDWELM]HSDVW

+HW DJUDULVFKH ODQGVFKDS ZRUGW YHUGHU JHNHQPHUNW GRRU HHQ RSHQ
EHERXZLQJVVWUXFWXXUZDDUGRRU]LFKWOLMQHQYDQDIGHVWUDDWRQWVWDDQ

$IERXZGRUSVUDQGHQ

:DQQHHU PHQ ]LFK GRRU KHW ODQGVFKDS EHZHHJW HQ HHQ GRUS QDGHUW

ZRUGW GH HHUVWH NHQQLVPDNLQJ PHW GLW GRUS JHYRUPG GRRU KHW VLOKRXHW

YDQ GH GRUSVUDQG 'H FRQWRXUHQ GLH ]LFK DIWHNHQHQ WHJHQ GH KRUL]RQ

EHVWDDQ XLW HHQ FRPELQDWLH YDQ EHERXZLQJ pQ EHSODQWLQJ PHW GH

NHUNWRUHQ GLH GDDU ZHHU ERYHQ XLWVWHHNW 'LW VLOKRXHW PDDNW RQGHUGHHO

XLWYDQKHWFROOHFWLHYHJHKHXJHQHQEHSDDOWKHWJH]LFKWYDQKHWGRUS'H

OHHVEDUH OLJJLQJ LQ KHW ODQGVFKDS LV GDDURP YDQ JURRW EHODQJ HQ ELM

WRHNRPVWLJH RQWZLNNHOLQJHQ GLHQW GDDUPHH UHNHQLQJ WH ZRUGHQ

JHKRXGHQ



,Q KHW YHUOHGHQ ]LMQ YDDN GRRU HHUGHUH GRUSVXLWEUHLGLQJHQ GH]H UDQGHQ

DO EHKRRUOLMN DDQJHWDVW :DQQHHU ERPHQ RQWEUHNHQ YHUVFKLMQW GH

EHERXZLQJYDDNNDDODDQGHKRUL]RQZDWHHQEHYUHHPGHQGHHUYDULQJELM

GH WRHVFKRXZHU WHZHHJ EUHQJW %HERXZLQJ GULQJW ]LFK SORWVHOLQJ RS GH

YRRUJURQG HQ LV QLHW ODQJHU YHUZHYHQ PHW KHW ODQGVFKDS HQ GH

EHSODQWLQJ ]RDOV GDW LQ HHQ GRUSVH VWUXFWXXU RRUVSURQNHOLMN KHW JHYDO

ZDV



%UDEDQWVH ODQG 9HHO YDQ GH]H JHERXZHQ ]LMQ KHODDV DO YHUGZHQHQ 8LW



.HUNWRUHQV VFKRRUVWHQHQ HQ ERHUGHULMHQ GRPLQHHUGHQ HHQV KHW

PDDU JULMS GH]H NDQVHQ DDQ RP GH NZDOLWHLW YDQ GH GRUSVUDQGHQ WH

KRXWHQ WRSJHYHO YDQ HHQ FDWDORJXVZRQLQJ HQ VWHOOHQ]LFK WHYUHGHQ PHW

8LW'RUSDOVGDDG±ERXZVWHQHQYRRUGRUSHQXLWKHWRRVWHQ 

%HVFKRXZ WRHNRPVWLJH RQWZLNNHOLQJHQ QLHW DOV HHQ QRRG]DNHOLMNNZDDG

QDDU FRQWLQXwWHLW PHW KHW YHUOHGHQ =LM YDOOHQ YRRU GH ZROIVNDS RI GH

&217(;7

ALQULFKWLQJERHUHQHUI





















































EHVWUDWLQJPDDNWHUGHHOYDQXLW

1DDVWKHWSULYDWHGHHOYDQKHWHUILVHURRNHHQPHHUJHPHHQVFKDSSHOLMN
GHHOGDW]LFKEHYLQGWRSGHJUHQVYDQSULYpHQGHRSHQEDUHVWUDDW'LW
FROOHFWLHYH ZRRQGRPHLQ YDQ KHW HUI ZRUGW GRRU GH DDQZRQHQGHQ
LQJHULFKW HQ EHKHHUG RQGHU YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YDQ HHQ GDDUWRH
JHsLJHQGHRUJDQLVDWLHYDQEHZRQHUV

%RHUGHULMW\SRORJLH
,QKLVWRULVFKHERHUGHULMHQPHWKXQHUYHQHQELMJHERXZHQVSHHOGHQ]LFK
YHOH JHQHUDWLHV ODQJ KHW OHYHQ HQ ZHUNHQ DI YDQHHQJURRWGHHOYDQGH
1HGHUODQGVHEHYRONLQJ%RHUGHULMHQPDNHQGDDUPHHHHQEHODQJULMNGHHO
XLW YDQ RQV FXOWXUHHO HUIJRHG 1LHWDOOHHQYDQZHJHGHHLJHQLQWULQVLHNH
ZDDUGH

ERXZNXQGLJH FRQVWUXFWLHV  PDDU RRN YDQZHJH GH YHUERQGHQKHLG PHW
KHW ODQGVFKDS 'RRU KXQ VWUHHNJHERQGHQ YHUVFKLOOHQ GUDJHQ GH
KLVWRULVFKH ERHUGHULMHQ LQ KRJH PDWH ELM DDQ GH LGHQWLWHLW HQ GH
KHUNHQEDDUKHLGYDQGHYHUVFKLOOHQGHUHJLR¶V

'H KHHUVHQGH RSYDWWLQJ RYHU %UDEDQWVH ERHUGHULMHQ LV GDW GH PHHVW
NHQPHUNHQGH HQ PHHVW RRUVSURQNHOLMNH %UDEDQWVH ERHUGHULM GH
]RJHQDDPGH ODQJJHYHOERHUGHULM LV *HYHQ ZH RQ]H RJHQ JRHG GH NRVW
GDQ NXQQHQ ZH FRQVWDWHUHQ GDW HU EHKDOYH ODQJJHYHOERHUGHULMHQ QRJ
DOOHUOHLDQGHUHERHUGHULMHQYRRUNRPHQLQRQ]HUHJLR

ERPHQULMHQ GLH YDQ JHKXFKW QDDU JHKXFKW RI YDQ ERHUGHULM QDDU

ERHUGHULM ORSHQ HQ KDQJHQ QDXZ VDPHQ PHW GH DDQZH]LJH

YHUNDYHOLQJVWUXFWXXU



6SHFLILHNYRRUKHWDJUDULVFKHODQGVFKDSYDQGH*HPHHQWH*HPHUW%DNHO

]LMQ GH ]RJHQDDPGH EROOH DNNHUV GLH ]LMQ RQWVWDDQ GRRU GH

SODJJHQODQGERXZ=H]LMQ]RKRRJJHZRUGHQGRRUGDWHUVRPVZHOPHHU

GDQGXL]HQGMDDUPHVWYHUPHQJGPHWKHLGHSODJJHQRSGHDNNHUVYDQGH

GHN]DQGUXJJHQLVRSJHEUDFKW'HEROOHDNNHUVYDQ%DNHO0LOKHH]HHQGH

0RUWHO ZRUGHQ WRWGHPRRLVWHYDQ1HGHUODQGJHUHNHQG+HWEROKRXGHQ

YDQ GH EROOH DNNHUV LV HHQ YRRUZDDUGH ELM GH YHUGHUH RQWZLNNHOLQJ YDQ

GLWJHELHG



:RQHQRSKHWHUI

9HUGHU YDQ GH NHUQ YDQ KHW GRUS DDQ GH UDQGHQ LV KHW GRUS HHQ GHHO

YDQ KHW ODQGVFKDS +LHU ]LHQ ZH GH RYHUJDQJ YDQ KHW GRUS QDDU KHW

ODQGHOLMN JHELHG HQ DQGHUVRP 'DDU ZDDU GH NDUDNWHULVWLHNHQ YDQ KHW

GRUS HQ GLH YDQ KHW ODQGVFKDS VDPHQNRPHQ (U LV RSHQKHLG 'H

ODQGVFKDSSHOLMNH HOHPHQWHQ YHUZHYHQ ]LFK PHW KHW HUI ZDDURS ZRUGW

JHZRRQG'HVFKHLGLQJWXVVHQSULYpHQRSHQEDDULVHUQLHW]RVWULNW0HQ

NLMNW YDQDI GH RSHQEDUH UXLPWH YDDN ]R LQ KHW SULYp GRPHLQ 1DDVW GH

YDQ]HOIVSUHNHQGH JHULFKWKHLG RS GH VWUDDW LV HU WHJHOLMN HHQ GXLGHOLMNH

µDFKWHURP¶

+HWZRQHQRSKHWHUILVXLWJDQJVSXQWELMGHRUGHQLQJYDQGHEHERXZLQJ

HQGHLQULFKWLQJYDQKHWHUI.DUDNWHULVWLHNHODQGVFKDSSHOLMNHHOHPHQWHQ

EHXNHQ OLQGHQ HQ NDVWDQMHV HQ YUXFKWERPHQ LQ GH DFKWHUWXLQ 2RN GH

OLQWEHERXZLQJ 6WUDWHQ ]LMQ DDQ ZHHUV]LMGHQ YRRU]LHQ YDQ PRQXPHQWDOH



YHHO ERHUGHULMHQ ]LMQ PRRL RI KHUEHUJHQ LQWHUHVVDQWH

VSHOHQ GDDUELM HHQ URO ]RDOV KDJHQ JURWH ERPHQ ZDDURQGHU HLNHQ

JHULFKW RS KHW ODQGVFKDS +HW %UDEDQWVH SODWWHODQG EHVWDDW YHHODO XLW

&217(;7





ALQULFKWLQJERHUHQHUIHQWUHHRSULWJDUDJH

























































AERHUGHULMW\SRORJLHELMEHKRHIWHDDQPHHUUXLPWHZHUGXLWJHERXZG
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AERHUGHULMW\SRORJLHWUDQVIRUPDWLHYDQSODWWHJURQG



GHODQJJHYHOERHUGHULMLQHHQVQHOWHPSRGHDQGHUHERHUGHULMW\SHQZHWHQ
WH YHUGULQJHQ 3DV QD GH WZHHGH ZHUHOGRRUORJ LV GLW W\SH ERHUGHULM RS
]LMQ EHXUW ZHHU YHUGURQJHQ GRRU ERHUHQEHGULMYHQ ZDDUELM ZRRQKXLV HQ
VWDODI]RQGHUOLMNHJHERXZHQ]LMQ

1DDVW GH WUDGLWLRQHOH ERHUGHULMYRUPHQ NHQW GH JHPHHQWH *HPHUW%DNHO
QRJ HHQ JURRW DDQWDO ELM]RQGHUH ERHUHQKXL]HQ 0HW QDPH ELM GH
RQWJLQQLQJ YDQ GH 3HHO VSHHOGHQ PHQVHQ XLW DQGHUH GHOHQYDQKHWODQG
HHQ EHODQJULMNH URO =LM EUDFKWHQ KXQ HLJHQ ERHUGHULMW\SH PHH ,Q KHW
YRRUPDOLJ 3HHOJHELHG WUHIIHQ ZH GDDURP PLQGHU ODQJJHYHOERHUGHULMHQ
DDQ PDDU ZHO )ULHVH NRSURPSERHUGHULMHQ QDDVW DOOHUOHL DQGHUH
RYHUJDQJVYRUPHQ

JHERXZG RS EDVLV YDQ DQNHUEDONJHELQWHQ ZDDURS KHW GDN UXVWWH +HW

GDNZDVYHHODOHHQVFKLOGGDN'HNRUWHJHYHOVZDUHQQLHWKRJHUGDQGH

KRRJWH YDQ GH GDNYRUP HQ ]H ZHUGHQ DIJHGHNW GRRU VFKLOGMHV RI

ZROIVHLQGHQ'HPRGHUQHYDULDQWHQYDQGHODQJJHYHOERHUGHULMGLHLQGH

HHUVWH KHOIW YDQ GH VWH HHXZ ZHUGHQ JHERXZG KHEEHQ HHQ DDQWDO

ZLM]LJLQJHQ RQGHUJDDQ 'H VFKLOGGDNHQ YHUGZHQHQ 'H NRUWH JHYHOV

ZHUGHQ WRW GH QRN RSJHPHWVHOG WRW WRSJHYHOV +HW GDN ZHUG QLHW PHHU

PHW ULHW RI VWUR JHGHNW PDDU PHW SDQQHQ (HQ DQGHUH ZLM]LJLQJLV DDQ

GH EXLWHQNDQW QLHW ]LFKWEDDU PDDU FRQVWUXFWLHI ZHO HHQ JURWH

YHUDQGHULQJ (U ZHUGHQ JHHQ DQNHUEDONJHELQWHQ PHHU JHEUXLNW PDDU

NDSVSDQWHQ UXVWHQ UHFKWVWUHHNV RS GH VWHQHQ ]LMJHYHOV 'H ]LMEHXNHQ

NZDPHQ GDDUPHH WH YHUYDOOHQ HQ GH KHOH ERHUGHULM NUHHJ ]RGRHQGH LQ

YDQDI

RQJHYHHU



'H

PHHVWH

QX

QRJ

EHVWDDQGH

ZLQWHUYRRUUDDG YDQ KHW EHQRGLJGH KRRL 'H ODQJJHYHOERHUGHULM PHW

YDQ GH UXLPWH RQGHU KHW GDN GLH QRGLJ ZDV YRRU GH RSVODJ YDQ GH

GDN RQWVWRQG 'H]H RQWZLNNHOLQJ ]RUJGH YRRU HHQ YHHO JURWHUH LQKRXG

YHUOLHS VWHLOHU GDQ KHW ERYHQVWH GHHO ZDDUGRRU GH W\SLVFKH NQLN LQ KHW

PDQVDUGHNDS]LMQLQWUHGHELMERHUGHULMHQ+HWRQGHUVWHGHHOYDQKHWGDN

(HQ YDULDQW RQWVWRQG YDQDI  7RHQ GHHG GH )UDQVH NDS RI



ODQJJHYHOERHUGHULMHQKHEEHQGLWXLWHUOLMN

YRRU

%RHUGHULMHQ YDQ GLW PRGHUQH ODQJJHYHOW\SH NRPHQ LQ *HPHUW HQ %DNHO

]LMJHYHOV ZDDULQ GH JURWH VFKXXUGHXUHQ HHQ SODDWV NRQGHQ YLQGHQ

HQNHOYRXGLJH RS]HW 'H]H YRUP LV JRHG WH KHUNHQQHQ DDQ GH KRJH



W\SHERHUGHULM+RHZHOSDVUHODWLHIODDWWRWRQWZLNNHOLQJJHNRPHQKHHIW

HLJHQVFKDSSHQ YDQ KHW RXGH KDOOHQKXLV 'H RXGVWH ODQJJHYHOV ZHUGHQ

SODDWV YDQ GH RXGH GULHEHXNLJH LQGHOLQJ HHQ SODWWHJURQG PHW HHQ

PDQVDUGHNDS YRUPGH GH ODDWVWH RQWZLNNHOLQJELQQHQGHWUDGLWLHYDQGLW

'H HHUVWH ODQJJHYHOERHUGHULMHQ NHQGHQ QRJ YDDN HHQ DDQWDO

&217(;7



AERHUGHULMW\SRORJLHODQJJHYHORQWVWDDWQDXLWEUHLGLQJKDOOHQKXLV



AERHUGHULMW\SRORJLHSODWWHJURQGODQJJHYHOPHWWZHHGHOLQJ
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ZDQQHHU HHQ DUFKLWHFW QDDU HHQ PHHU HLJHQWLMGVH YHUWDOLQJ ]RHNW LQ GH
GDNYRUP MH KHP RI KDDU QLHW NXQW YHUSOLFKWHQ RP GDW YHUYROJHQV RRN
QRJRSHONDI]RQGHUOLMNDQGHUHOHPHQWWHGRHQ

'H HLJHQWLMGVH YHUWDOLQJ NDQ QRRLW ZRUGHQ JHYRQGHQ ZDQQHHU GLW HHQ
RSWHOVRPLVYDQHOHPHQWHQPDDUJDDWXLWYDQKHWJURWHJHKHHO0HHVWDO
LV HU VSUDNH YDQ HHQ WRWDDOFRQFHSW GDW ]LFK RS HON VFKDDOQLYHDX
PDQLIHVWHHUW HQ ]LFK GXV QLHW ODDW RQWOHGHQ LQ YHUVFKLOOHQGH HOHPHQWHQ
'H JHWRRQGH UHIHUHQWLHEHHOGHQ PDNHQ GDW KRSHOLMN GXLGHOLMN HQ GLHQHQ
DOVLQVSLUDWLHYRRUKHWYHUGHUHRQWZHUSSURFHV

'H LQWHQWLHYDQGHDUFKLWHFWRPWHNRPHQWRWHHQHLJHQLQWHUSUHWDWLHLV
KLHU HFKWHU PHHU YDQ EHODQJ GDQ KHW ZHO RI QLHW WRHSDVVHQ YDQ
VLHUPHWVHOZHUNRPPDDUHHQVHHQYRRUEHHOGWHQRHPHQ'H]HLQWHQWLH
GLHQW WH ZRUGHQ EHORRQG GRRU HHQ YULMHUH RPJDQJ PHW KHW DDQJHUHLNWH
JHUHHGVFKDSWRHWHODWHQ

7UDGLWLRQHHO
+HW NRSLsUHQ YDQ VWLMONHQPHUNHQ XLW KHW YHUOHGHQ EHKRRUW RRN WRW GH
PRJHOLMNKHGHQ PLWV GLW PHW ]RUJZRUGWJHGDDQ+LHUDDQ]LMQHFKWHUZHO
PHHUVSHFLILHNHHLVHQYHUERQGHQHQJRHGHEHJHOHLGLQJYDQKHWSURFHVLV
QRRG]DNHOLMNRPWHNRPHQWRWHHQJHVODDJGUHVXOWDDW'HDQJVWEHVWDDW
GDWHHQVOHFKWHNRSLHRQWVWDDWGLHRSJHHQHQNHOHPDQLHUPHHUUHIHUHHUW

HLJHQWLMGVH DUFKLWHFWXXU WH NRPHQ GLH UHIHUHHUW DDQ GH EHVWDDQGH

ERHUGHULMW\SRORJLH" ,Q GH RSJDYH GLHQXYRRURQVOLJWLVKHWYDQEHODQJ

RPHHQWZHHWDORQWZHUSDVSHFWHQDOVGUDJHUYDQKHWSODQWHEHQRHPHQ

QDPHOLMNKHWZRQHQRSKHWHUIHQGHGDNYRUP



9DQHHQJURWHDIVWDQGLVKHWVLOKRXHWEHSDOHQGGHJURWHERXZYROXPHV

ORV YDQ HONDDU JHSRVLWLRQHHUG PHW ]LFKWOLMQHQ HUWXVVHQ JHULFKW RS KHW

DFKWHUOLJJHQGH ODQGVFKDS HQ PHW HONDDU YHUERQGHQ GRRU HHQ PHHU

JHPHHQVFKDSSHOLMNHLQULFKWLQJYDQKHWHUI:DQQHHUPHQGHEHERXZLQJ

QDGHUWGLHQWHHQQLHXZHHUYDULQJ]LFKDDQGLHGRRUHHQULMNHGHWDLOOHULQJ

NDQ ZRUGHQ EHZHUNVWHOOLJG 'H]H RQWZHUSDVSHFWHQ GUDJHQ LQ GLH PDWH

ELM DDQ GH YLVXHOH HUYDULQJ GDW KHW VODJHQ YDQ GH RSJDYH JURWHQGHHOV

DIKDQJWKRHKLHUPHHZRUGWRPJHVSURQJHQ



:DQQHHU ELMYRRUEHHOG ZRUGW JHNR]HQ YRRU HHQ VFXOSWXUDOH ULHWHQ

GDNYRUP GLH HHQ NORHN YROXPH LQ KHW ODQGVFKDS RSOHYHUW LV KHW

YHUYROJHQV PLQGHU YDQ EHODQJ KRH GH HOHPHQWHQ RQGHU GH GDNYRUP

H[DFWZRUGHQXLWJHYRHUG$QGHUVRPZHUNWKHWRYHULJHQVQLHW'RRUHHQ

RSWHOVRPYDQJRHGHGHWDLOVRQWVWDDWQRJJHHQJHVODDJGHYHUWDOLQJPDDU

YHHOHHU HHQ VOHFKWH NDULNDWXXU 'H JHWRRQGH YRRUEHHOGHQ GLHQHQ DOV

KDQGUHLNLQJ RPWHNRPHQWRWHHQULMNHUHGHWDLOOHULQJYDQGHEHERXZLQJ

HQNXQQHQPLWVJRHGXLWJHYRHUGGHGUDJHUVYHUGHUYHUVWHUNHQ







(HQH[WUDDUJXPHQWRPKHWGDNHQKHWHUIDOVGUDJHUWHEHQRHPHQLVGDW

:HONH HOHPHQWHQ ]LMQ QRRG]DNHOLMN RP WRW HHQ VWUHHNJHERQGHQ

DDQGHRRUVSURQNHOLMNHNDUDNWHULVWLHNHEHERXZLQJ

(LJHQWLMGVHYHUWDOLQJ

'UDJHUVYDQKHWSODQ

&21&(37

AEHXNHQKDDJ





EHUHLNW GRRU JH]DPHQOLMN JURHQ DDQ WH SODQWHQ RI GRRU WH NLH]HQ YRRU
HHQ PHHU KRPRJHQH EHVWUDWLQJ (UYHQ NHQQHQ HHQ PLQGHU KDUGH
EHJUHQ]LQJ 'H EHOLMQLQJ PDJ ZDW YORHLHQGHU ]LMQ HQ GRRU PLGGHO YDQ
KDJHQZRUGHQDIJH]HW+HWDDQSODQWHQYDQH[WUDERPHQHQJUDVRSKHW
HUI JHQLHW GH YRRUNHXU ]RGDW HU HHQ PHHU JHOHLGHOLMNHUH RYHUJDQJ
RQWVWDDW WXVVHQ KHW EXLWHQJHELHG KHW DJUDULVFK ODQGVFKDS HQ GH
EHERXZLQJYDQKHWGRUS

+DJHQ EHSODQWLQJ
+HWDDQSODQWHQYDQKDJHQPHHVWDOLQGHYRUPYDQEHXNHQKDJHQ]RUJW
YRRU HHQ PHHU XQLIRUP VWUDDWEHHOG HQ YRRU VDPHQKDQJ WXVVHQ GH
YHUVFKLOOHQGH ERXZYROXPHV +DJHQ KHEEHQ PHHUGHUH IXQFWLHV WH
YHUYXOOHQ ,Q GH HHUVWH SODDWV GLHQHQ ]H DOV HUIDIVFKHLGLQJ DOV
EHJUHQ]LQJ YDQ KHW HLJHQ WHUUHLQ$OVJHYROJGDDUYDQYRUPHQKDJHQGH
RYHUJDQJ WXVVHQ KHW SULYpJHELHG KHW HUI  HQ GH RSHQEDUH UXLPWH GH
VWUDDW +DJHQZRUGHQRRNJHSODQWRSGHHUIJUHQVODQJVGHVWUDDWYDDN
YRRU]LHQ YDQ HHQ SRRUW GLH OHLGW QDDU GH YRRUGHXU 2PGDW GLW ELM
PHHUGHUHERHUGHULMHQWHUXJNHHUWNDQKHWDOVHHQNDUDNWHULVWLHNHOHPHQW
ZRUGHQEHVFKRXZGGDW]RUJWYRRUVDPHQKDQJWXVVHQGHEHERXZLQJ(Q
QLHW LQ GH ODDWVWH SODDWV LV KHW HHQ JURHQ HOHPHQW GDW GLHQW WHU
YHUIUDDLLQJYDQKHWHUI


5DQGEHERXZLQJ YDQ GRUSHQ ZHUG LQ KHW YHUOHGHQ PHHVWDO PHW GH

DFKWHUNDQWHQQDDUKHWODQGVFKDSJHULFKW+HWJHYROJLVGDWGHRYHUJDQJ

WXVVHQEHERXZLQJHQODQGVFKDSYHHODOEHVWDDWXLWHHQERQWHYHU]DPHOLQJ

YDQ VFKXXUWMHV KHNZHUNHQ HQ EHSODQWLQJ GLH ]RUJHQ YRRU HHQ

RQVDPHQKDQJHQG HQ URPPHOLJ JHKHHO $DQJH]LHQ GLW YDDN DOV HHUVWH

NHQQLVPDNLQJPHWKHWGRUSJHOGWLVGLW]HHURQJHZHQVW

2P PHHU VDPHQKDQJ WH FUHsUHQ LV HU LQ KHW VWHGHQERXZNXQGLJ SODQ

YRRU JHNR]HQ RP GLW SULQFLSH RPWHGUDDLHQ7XVVHQGHUDQGEHERXZLQJ

HQ KHW ODQGVFKDS ZRUGW GH VWUDDW JHVLWXHHUG ZDDURS YHUYROJHQV GH

YRRUNDQWHQ YDQ GH ZRQLQJHQ ]LMQ JHRULsQWHHUG 'H URPPHOLJH

DFKWHUNDQWHQZRUGHQ]RDDQKHW]LFKWRQWWURNNHQ



&OXVWHULQJYDQEHERXZLQJ

DJUDULVFKH ODQGVFKDS ZRUGW JHNHQPHUNW GRRU HHQ RSHQ



+HW

EHERXZLQJVVWUXFWXXU ZDDUGRRU ]LFKWOLMQHQ YDQDI GH VWUDDW RQWVWDDQ

JHULFKW RS KHW ODQGVFKDS :DQQHHU GH EHERXZLQJVGLFKWKHLG ZRUGW

YHUKRRJG RQWVWDDW KHW JHYDDU GDW GH]H YLVXHOH HUYDULQJ YHUGZLMQW

'DDURP ZRUGW DDQEHYROHQ RP GDDU ZDDU PRJHOLMN KHW DDQWDO ZRQLQJHQ

WH FOXVWHUHQ WRW JURWHUH ERXZYROXPHV EHVWDDQGH XLW   RI 

ZRRQHHQKHGHQ





HLJHQHUIDIVFKHLGLQJSODDWVW$OVJHYROJKLHUYDQ]RXGRRUYHUVQLSSHULQJ

'RRU KHW DDQSODQWHQ YDQ KDJHQ ZRUGW YRRUNRPHQ GDW LHGHUHHQ ]LMQ

PHHU RS HONDDU DIJHVWHPGH HUILQULFKWLQJ WH NRPHQ 'LW NDQ ZRUGHQ

(UILQULFKWLQJ

2ULsQWDWLH



,Q KHW VWUHYHQ QDDU PHHU FROOHFWLYLWHLW LV KHW RRN ZHQVHOLMN RP WRW HHQ





:RQHQRSKHWHUI
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AVLWXDWLHEHVWUDWLQJHUI





AVLWXDWLHFROOHFWLHIJURHQ
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AZRQHQRSKHWHUI





GHZRQLQJHQHQELQQHQGH]LMRINRSJHYHOVYDQGHZRQLQJ

PRHW HU YDQXLW JHJDDQ ZRUGHQ GDW XLWEUHLGLQJHQ SODDWV KHEEHQ DFKWHU

WRHNRPVWLJH XLWEUHLGLQJHQ ]RXGHQ NXQQHQ ZRUGHQ JHUHDOLVHHUG 'DDUELM

ZRUGHQ JHKRXGHQ GRRU LQ KHW RQWZHUS DOYDVW QD WH GHQNHQ KRH

+HW KXLV LV QRRLW DI HQ GDDU GLHQW GRRU GH DUFKLWHFW UHNHQLQJ PHH WH

8LWEUHLGLQJHQ



PRJHOLMNJHJURHSHHUGZRUGWRQGHUHHQJH]DPHQOLMNGDN

ZRQLQJHQ VWDDQ +HW LV RRN PRJHOLMN GDW GHUJHOLMNH EHERXZLQJ ]RYHHO

KHW HUI LQJHULFKW ZRUGHQ ZDDUELM ELMJHERXZHQ QDGUXNNHOLMN DFKWHU GH

EHWHNHQHQ 0HW GH VLWXHULQJ YDQ KHW ZRRQKXLV HQ GH ELMJHERXZHQ NDQ

JH]LHQ WHUZLMO KHW MXLVW HHQ YHUULMNLQJ YDQ GH RQWZHUSRSJDYH NDQ

2QWHUHFKW ZRUGW GLW YDDN GRRU DUFKLWHFWHQ DOV HHQ QRRG]DNHOLMN NZDDG

GH VWDOOLQJ YDQ KXQ DXWR HQ DDQ VWHHGV PHHU H[WUD RSVODJUXLPWH

YRRU DOOHUOHL GRHOHLQGHQ 0HQVHQ KHEEHQ EHKRHIWH DDQ HHQ JDUDJH YRRU

ZRRQKXLV'DDUQDDVWZDUHQHUVFKXUHQRSKHWHUIHQDOOHUOHLYRUPHQHQ

,Q GH ERHUGHULMERXZ ZDV KHW ZHUNJHGHHOWH EHODQJULMNHU GDQ KHW

'HJDUDJHDOVVFKXXU



LQJUHHSZRUGHQYRRUNRPHQ

HHQURPPHOLJJHKHHORQWVWDDQHQGDWNDQGRRUGH]HUHGHOLMNHHQYRXGLJH
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AERHUGHULMPHWULHWHQNDSGDNNDSHOOHQODJHJRRWOLMQ





GRRU ]RZHO PHW PDWHULDDO DOV PHW YRUP WH H[SHULPHQWHUHQ 'H KLHU
JHWRRQGH UHIHUHQWLHYRRUEHHOGHQ GLHQHQ KLHUELM DOV HHQ PRJHOLMNH EURQ
YDQ LQVSLUDWLH +HW GDN NDQ PHHU H[SUHVVLH NULMJHQ GRRU KHW RS
PHHUGHUHSODDWVHQWHNQLNNHQRIWHYRXZHQ

:DQQHHU ]RZHO KHW GDN DOV GH JHYHO LQ KHW]HOIGH PDWHULDDO ZRUGHQ
XLWJHYRHUG NDQ KHW JHERXZ PHHU VFXOSWXUDOH ]HJJLQJVNUDFKW NULMJHQ HQ
GDDUPHHPLVVFKLHQQRJZHOPHHUDOVYRRUKHHQLQGHERHUGHULMERXZKHW
JHYDOZDVDOVREMHFWLQKHWODQGVFKDSJDDQIXQJHUHQ

'DNEHGHNNLQJ
%LMPHHUJHSORRLGHGDNYRUPHQLVKHWEHGHNNHQYDQKHWGDNPHWULHWDDQ
WH EHYHOHQ +HW ULHW LV HHQYRXGLJ WH VQLMGHQ LQ GH JHZHQVWH YRUP HQ
YRUPW ]LFK GDDUGRRU EHWHU QDDU KHW JHPRGLILFHHUGH YODN $OV YXLVWUHJHO
NDQ ZRUGHQ JHKDQWHHUG GDW HHQ GDN XLWJHYRHUG LQ ULHW  PHHU NRVW
GDQ

GDNEHGHNNLQJVPDWHULDOHQDOVJHSDWLQHHUG]LQNOHLHQKRXWHQGHUJHOLMNH
NXQQHQZRUGHQWRHJHSDVW

KRRJWHYDQJRRWOLMQWHEHSDOHQ2QVLVJHEOHNHQGDWELMEHSDDOGHYRUPHQ

YDQGDNHQHHQJRRWOLMQERYHQGHGULHRIYLHUPHWHUGHYHUKRXGLQJHQNDQ

YHUVWRUHQ 'H EHERXZLQJ ZRUGW QLHW ODQJHU DOV ODQGHOLMN RI

µERHUGHULMDFKWLJ¶ HUYDUHQ PDDU DOV HHQ PHHU VWHGHOLMN ERXZYROXPH 'LW

GLHQWYHUPHGHQWHZRUGHQ



.QLNNHQGDN

2PGDW PHQ YDDN RS GH HHUVWH YHUGLHSLQJ OLHYHU JHHQ VFKXLQH ZDQG

KHHIW ELMYRRUEHHOG LQ YHUEDQG PHW KHW SODDWVHQ YDQ PHXELODLU EHVWDDW

GHPRJHOLMNKHLGRPKHWGDNYODNWHNQLNNHQ]RGDWGH]HGRRUORRSWLQKHW

YHUOHQJGHYDQKHWJHYHOYODN8LWVSDULQJHQLQGLWYODNRPUDDPSDUWLMHQWH

SODDWVHQ ]RUJHQ HUYRRU GDW HU WHQ RS]LFKWH YDQ KHW LQWHULHXU JHHQ

UXLPWHOLMNH FRQFHVVLHV KRHYHQ WH ZRUGHQ JHGDDQ WHUZLMO GH YHUKRXGLQJ

JHYHO±GDNYODNWRFKLQRUGHEOLMIW



9RUP

$OOHERHUGHULMHQ]LMQYRRU]LHQYDQHHQNDSPHHVWDOHHQ]DGHOGDNZDDUELM

GH NRSVH NDQWHQ ]LMQ DIJHVFKXLQG 'H DIJHVFKXLQGH GHOHQ ZROIVHLQGHQ



DQGHUH

HLJHQWLMGVH YHUWDOLQJ YDQ KHW GDN 'H]H RSORVVLQJ NDQ JH]RFKW ZRUGHQ

]RUJYXOGLJ RQGHU]RHN QRGLJ LV RP GH]H EHWUHNNLQJ WXVVHQ GDNYRUP HQ

2RN

:LOPHQHHQVWDSYHUGHUJDDQGDQNDQPHQRRN]RHNHQQDDUHHQPHHU

JRRWOLMQ ]LMQ ]RGDQLJ RS HONDDU EHWURNNHQ GDW ELM YHUGHUH SODQYRUPLQJ

SDQQHQ

(LJHQWLMGVHYHUWDOLQJ

UHODWLHI ODJH RQGHUERXZ 'H YRUP YDQ KHW GDN HQ GH KRRJWH YDQ GH

JHEDNNHQ



YHHO JURWHU LV GDQ KHW JHYHOYODN KHW ]ZDUH GDNYROXPH UXVW RS HHQ

PHW

JHGLIIHUHQWLHHUGGDNODQGVFKDSRS

JRRWOLMQ,QKHWDDQ]LFKWEHWHNHQWGLWGDWKHWGDNYODNYHUKRXGLQJVJHZLMV

GDN

DQGHUH GDNYRUPHQ OHYHUHQ GH]H LQ KHW WRWDOH VWUDDWEHHOG RRN HHQ

.HQPHUNHQG YRRU EHVWDDQGH ERHUGHULMHQ LV GH WDPHOLMN ODDJ JHOHJHQ

HHQ

QLHXZERXZ YDQZHJH KXQ QRVWDOJLVFKH XLWVWUDOLQJ *HFRPELQHHUG PHW

JHQDDPG  NXQQHQ RRN DOV NHQPHUNHQG ZRUGHQ JH]LHQ YRRU GH

9HUKRXGLQJJHYHO±NDSKRRJWHJRRWOLMQ



ERHUGHULMERXZHQZRUGHQWHJHQZRRUGLJGDQRRNYHHOYXOGLJWRHJHSDVWELM





'DNYRUPHQ
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AYHUVFKLOOHQGHKRRJWHJRRWOLMQYRRUHQDFKWHUJHYHO

AKRRJWHJRRWOLMQP



P







P



P



ASODDWVLQJGDNNDSHOELMODJHJRRWOLMQ
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P











P 



AVWXGLHGDNYRUPHQYRUPEHQDGUXNWFROOHFWLYLWHLWHQLQGLYLGXDOLWHLW





























AVWXGLHGDNYRUPHQYRUPEHQDGUXNWFROOHFWLYLWHLW

























AJHNQLNWHGDNYRUPAJHSORRLGHGDNYRUP
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AVWXGLHGDNYRUPHQPHWYHUVFKLOOHQGHKRRJWHJRRWOLMQ

PPP 

PPP





PPP 

PPP 

PPP
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AVWXGLHGDNYRUPHQVWUDDWEHHOGPHW]DGHOGDNHQ





AVWXGLHGDNYRUPHQVWUDDWEHHOGPHWZROIVHLQGHQ
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AERHUHQYOHFKWASOLQWNLH]HO

AKDDJEHXNAULHWHQNDSANRSJHYHOWHNVWAVFKRRUVWHHQAZROIVHLQG

APXXUDQNHUAUDDPOXLNHQAVWDOGHXUHQ

AGDNNDSHOAEORHPEDNAPXL]HQWDQGHQANUXLVYHUEDQGAOHYHQVERRP


0DWHULDOLVDWLH
+HWJHEUXLNYDQµDDUGVH¶PDWHULDOHQ EDNVWHHQJHEDNNHQSDQULHWKRXW
HQ QDWXXUVWHHQ  ]RUJW YRRU PHHU YHUERQGHQKHLG PHW GH SOHN HQ KHW
ODQGVFKDS'LWYHUVWHUNWGHHUYDULQJYDQKHWODQGHOLMNZRQHQ

*HYHOPHWVHOZHUN
%RHUGHULMHQ ]LMQ YHHODO RSJHERXZG XLW EDNVWHQHQ VWHHQVH PXUHQ LQ
NUXLVYHUEDQG JHPHWVHOG 'DDURP LV KHW JHZHQVW RP LQ HHQ EHSDDOG
YHUEDQGWHPHWVHOHQHQQLHWWHNLH]HQYRRUZLOGYHUEDQG

6LHUPHWVHOZHUNNDQHHQYHUULMNLQJEHWHNHQHQYRRUKHWPHWVHOZHUN'HQN
KLHUELM ELMYRRUEHHOG DDQ PXL]HQWDQGHQ RI ERHUHQYOHFKWHQ GLH NRSJHYHOV
VLHUHQ %HWHU LV ZDQQHHU QDDU PHHU HLJHQWLMGVH YHUWDOLQJHQ ZRUGW
JH]RFKW LQ GH WRHSDVVLQJ YDQ EDNVWHHQ 1LHXZH SURGXFWHQ LQ EDNVWHHQ
NXQQHQH[WUDYHUELM]RQGHULQJHQLQKHWPHWVHOZHUNWRWVWDQGEUHQJHQ

'HXUHQ
'HXUHQ ]LMQ YDQ KRXW HQ YRRUGHXUHQ ]LMQ WUDGLWLRQHHO PHW HHQ
OHYHQVERRP YRRU]LHQ *URWH JDUDJHGHXUHQ GLHQHQ ELM YRRUNHXU DOV
KRXWHQ SRRUWGHXUHQ WH ZRUGHQ XLWJHYRHUG =R KHULQQHUHQ ]LM DDQ GH
RXGHVWDOGHXUHQYDQGHERHUGHULM'RRUHHQJHPHWVHOGHNRUIERRJLQKHW
PHWVHOZHUNWRHWHSDVVHQZRUGWGLWYHUVWHUNW

]RUJYXOGLJHGHWDLOOHULQJYDQJURRWEHODQJGLHWRWXLWGUXNNLQJNRPWLQGH

RYHUJDQJHQWXVVHQERXZHOHPHQWHQHQPDWHULDOHQ



=R ]LHQ ZH ELMYRRUEHHOG GH RYHUJDQJ YDQ VWUDDW QDDU HUI WHUXJ LQ GH

YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ EHVWUDWLQJ HQ EHJHOHLGHQGH EHXNHQKDJHQ 2RN GH

RYHUJDQJYDQKHWHUIQDDUGHJHYHOYDQGHZRQLQJLV]HHUNDUDNWHULVWLHN

9URHJHU KDGGHQ ERHUGHULMHQ JHHQ GDNJRRW HQ OLHS KHW UHJHQZDWHU

JHZRRQ YDQ KHW GDN 2P RSVSDWWHQG KHPHOZDWHU WHJHQ GH JHYHO WH

YRRUNRPHQ ZHUG KHW RQGHUVWH JHGHHOWH YDQ GH EDNVWHQHQ JHYHO YDDN

YRRU]LHQ YDQ HHQ JHFHPHQWHHUGH SOLQW 9HUGHU ZHUG GH ERHUGHULM

LQJHEHG LQ HHQ NLH]HOVWURRN ZDDUGRRU KHW KHPHOZDWHU GRRU GH JURQG

ZHUGRSJHQRPHQ,QYHUEDQGPHWGHZDWHUWRHWVLVKHWZHQVHOLMNRPGH

RSYDQJ YDQ GDNYODNZDWHU WH UHDOLVHUHQ LQ GHUJHOLMNH JULQGVWURNHQ

URQGRP KHW KXLV 7HQVORWWH ]LMQ HU QRJ YHUELM]RQGHULQJHQ LQ KHW

PHWVHOZHUN ]RDOV PXL]HQWDQGHQ GLH GH RYHUJDQJ WXVVHQ GDN HQ JHYHO

YRUPHQ RI ERHUHQYOHFKWZHUN GLH NRSJHYHOV VLHUHQ +HW LV GH EHGRHOLQJ

GDW GHUJHOLMNH YHUELM]RQGHULQJHQ RS HHQ PHHU HLJHQWLMGVH ZLM]H ZRUGHQ

YRUPJHJHYHQ RP ]R XLWGUXNNLQJ WH JHYHQ DDQ GH ULMNH WUDGLWLH YDQ

GHWDLOOHUHQYDQGHERHUGHULMERXZ



'DNHOHPHQWHQGDNNDSHOOHQKHPHOZDWHUDIYRHUVFKRRUVWHQHQ

*RWHQGDNNDSHOOHQHQVFKRRUVWHQHQPDNHQHHQHVVHQWLHHORQGHUGHHOXLW

YDQKHWGDNYODNHQKXQ]HJJLQJVNUDFKWPDJQLHWRQGHUVFKDWZRUGHQ=LM



LVKHWDOOHHQDDQGHDFKWHU]LMGHWRHJHVWDDQGDNNDSHOOHQWRHWHSDVVHQ

2PWHNRPHQWRWHHQHLJHQWLMGVHYHUWDOLQJYDQGHERHUGHULMERXZLVHHQ

NXQQHQ PLWV JRHG JHPDDNW HHQ KXLV NDUDNWHU JHYHQ +HW JHEUXLN YDQ
YHUPHGHQ2PGDWERHUGHULMHQYDQRRUVSURQJJHHQGDNNDSHOOHQKHEEHQ



2YHUJDQJHQLQPDWHULDDO



JRHGNRRS RJHQGH SODDWPDWHULDOHQ ]RDOV WUHVSD GLHQW WH ZRUGHQ





'HWDLOOHULQJ HOHPHQWHQ
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AEDNVWHHQLQNUXLVYHUEDQG























ANUXLVYHUEDQGLQUHOLsI

































AULHWJHEDNNHQSDQQHQ

APLVEDNVHOVJHPHWVHOG





AKRXW







ANLH]HOJHFHPHQWHHUGHSOLQW

ANLH]HOJHEDNNHQNOLQNHUV



AYHUELM]RQGHUGPHWVHOZHUN 



AERHUGHULM























AERHUGHULM















*(5(('6&+$3









AVOHFKWHYHUWDOLQJ

AVOHFKWHYHUWDOLQJ









AVOHFKWHYHUWDOLQJ



APRJHOLMNHYHUWDOLQJ
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KRXWHQOXLNHQPHW]DQGORSHUPRWLHIEHVFKLOGHUG NDUDNWHULVWLHNYRRU*HPHUW 























]RUJHQ

DQDORJLH PHW GH ERHUGHULMERXZ YRRU PHHU H[SUHVVLH LQ KHW JHYHOYODN

WRHSDVVLQJVPRJHOLMNKHGHQ ]RDOV ELMYRRUEHHOG VFKXLIOXLNHQ NXQQHQ LQ

7UDGLWLRQHHO]LMQERHUGHULMHQYRRU]LHQYDQOXLNHQQDDVWGHUDPHQ1LHXZH

/XLNHQ



JHYHOWHUXJWHODWHQNRPHQELMYRRUNHXURSHHQHLJHQWLMGVHPDQLHU

NRQ ZRUGHQ JHVFKRYHQ RP KHWUDDPWHRSHQHQ3UREHHUGLWUHOLsILQGH

PLQGHUGLHSLQGHJHYHOOLJWHQHHQGLHSHUJHOHJHQGHHOGDWQDDUERYHQ

5DPHQNHQQHQYDQRRUVSURQJHHQJHOHGLQJPHWHHQERYHQJHGHHOWHGDW

5DPHQ
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AERHUGHULM





























































APRJHOLMNHYHUWDOLQJ H[WHULHXU APRJHOLMNHYHUWDOLQJ LQWHULHXU 



APRGHUQHKRXWHQVFKXLIOXLNHQ
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AGUDDLEDUHNRSHUHQOXLNHQ









]RUJYXOGLJ PHH WH ZRUGHQ RPJHVSURQJHQ +HW ]RHNHQ QDDU HLJHQWLMGVH
YHUWDOLQJHQYDQGHERHUGHULMERXZYHUGLHQWGDDUELMVWHUNGHYRRUNHXU

9RRUGDWEHZRQHUV]LFKLQVFKULMYHQRPGHHOWHQHPHQDDQGHORWLQJGLHQW
ELM KHQ GXLGHOLMN WH ]LMQ GDW ]LM ]LFK PRHWHQ FRQIRUPHUHQ DDQ GH
GRHOVWHOOLQJHQYDQGHJHPHHQWHHQ]LFKGLHQHQWHKRXGHQDDQGHRSJDYH
]RDOVGLHLQGH]HJHUHHGVFKDSVNLVWLVXLWHHQJH]HW+HWLVDDQWHEHYHOHQ
RPKLHUYRRUHHQSDVVDJHLQGHORWLQJVDNWHRIRSWLHRYHUHHQNRPVWYRRUGH
JURQG RS WH QHPHQ 2P GLW GXLGHOLMN WH PDNHQ DDQ NDQGLGDDW

HYHQZLFKWLJHYHUKRXGLQJWRWHONDDUVWDDQ



1DDU RQV LGHH LV GDDUELM HHQ KHOGHU DDQJHQDDP HQ HIIHFWLHI SURFHV

RQRQWEHHUOLMN (HQ SURFHV ZDDU DDQ EHODQJHQ YDQ SDUWLMHQ UHFKW ZRUGW

JHGDDQ (HQ SURFHV ZDDU EHZRQHUV HQ DUFKLWHFWHQ  PHW VWHXQ HQ

EHJHOHLGLQJ YDQ GH *HPHHQWH ZDDUYRRU ]LM LHPDQG DDQ ]DO VWHOOHQ

JHVWLPXOHHUGJHPRWLYHHUGHQJHsQWKRXVLDVPHHUGZRUGHQRSHHQRSHQ

ZLM]H PHW HONDDU FRPPXQLFHUHQ HQ RRJ KHEEHQ YRRU HONDDUV EHODQJHQ

HQ

JHRUJDQLVHHUG ZRUGHQ ZDDU DUFKLWHFWHQ QDGDW ]LM NHQQLV JHQRPHQ
KHEEHQ YDQ GH JHUHHGVFKDSVNLVW ]LFK SUHVHQWHUHQ KRH ]LM GH RSJDYH
WHJHPRHW]XOOHQWUHGHQ%HZRQHUVHQ*HPHHQWHVWHOOHQJH]DPHQOLMNHHQ

'H PRJHOLMNKHLG YRRU KHW ERXZHQ DDQ GH GRUSVUDQGHQ LV YHUNUHJHQ

RQGHU GH YRRUZDDUGHQ GDW HU EHERXZLQJ NRPW PHW ]RUJ HQ DDQGDFKW

YRRUGHEHHOGNZDOLWHLW(ULVYRRUJHNR]HQGDWGLHEHHOGNZDOLWHLWWH]DPHQ



3HU SURMHFW EHVWDDQGH XLW PD[LPDDO WZDDOI ZRQLQJHQ ]DO HHQ DYRQG

/RWLQJ



%RXZ EHKHHU

•

$UFKLWHFWHQNHX]H

JHUHHGVFKDSVNLVWLVRSGLHDYRQGRRNLQGRFXPHQWYRUPEHVFKLNEDDU

2QWZHUS

•



YRRU KHW GHHO GDW EHWUHNNLQJ KHHIW RS GH GUDJHUV YDQ KHW SODQ 'H

GH

$UFKLWHFWHQNHX]H

YDQ

•

LQKRXG

JHUHHGVFKDSVNLVW ]DO ZRUGHQ JHSUHVHQWHHUG PHW ELM]RQGHUH DDQGDFKW

GH

/RWLQJ

ZDDU

•

JHKRXGHQ

LQIRUPDWLHDYRQG



ZRUGHQ

LQVFKULMYHUV ]DO YRRUDI DDQ GH LQVFKULMYLQJ YRRU GH ORWLQJ HHQ

EHZHUNVWHOOLJG,QGDWSURFHVRQGHUVFKHLGHQZHGHYROJHQGHVWDSSHQ

ZRUGHQ

GDNYRUPHQ 2P WRW GH JHZHQVWH EHHOGNZDOLWHLW WH NRPHQ GLHQW KLHU

JHPHHQWH HHQ KXLV GDW KHW EHHOG YDQ GH GRUSVUDQGHQ YHUULMNW LQ HHQ

NDQ

GUDJHUV YDQ KHW SODQ KHEEHQ JHQRHPG KHW ZRQHQ RS KHW HUI HQ GH

EHZRQHUV HHQ KXLV QDDU KXQ JDGLQJ HQ GH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ GH

UHVXOWDDW

,Q GH JHUHHGVFKDSVNLVW ZRUGW H[SOLFLHW GH QDGUXN JHOHJG RS ZDW ZLM GH

WRW VWDQG ZLOOHQ EUHQJHQ (HQ UHVXOWDDW ZDDU GH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ GH

JHZHQVWH



WRHNRPVWLJHERXZHUVHQ*HPHHQWHHHQ]RPD[LPDDOPRJHOLMNUHVXOWDDW

KHW

YDQGLHUHJLR'DDURPLVHUHHQJHUHHGVFKDSVNLVWRQWZLNNHOG

ERXZHQ DDQ GH GRUSVUDQGHQ QRJ EHJLQQHQ (HQ RSJDYH ZDDU

]RGDW

ODQGVFKDSSHOLMNH VWHGHQERXZNXQGLJH HQ DUFKLWHFWRQLVFKH NHQPHUNHQ

1D KHW VDPHQVWHOOHQ YDQ GH JHUHHGVFKDSVNLVW PRHW GH RSJDYH KHW

EHGRHOLQJHQ

PHW KHW VWHGHQERXZNXQGLJ SODQ JHZRUWHOG LV LQ GH UHJLR RS EDVLV YDQ

+RHQXYHUGHU"

352&(6





NOHXUJHEUXLN 2RN LQ GH WRHNRPVW EOLMIW KHW EHHOG YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ
KHW HUI HQ GH DIVFKHLGLQJHQ YDQ GH SULYpUXLPWH QDDU GH RSHQEDUH
UXLPWH VWHUN PHGH EHSDOHQG YRRU GH EHHOGNZDOLWHLW YDQ GLH RSHQEDUH
UXLPWH9RRUGHEHERXZLQJJDDWKHWGDDUELMYRRUDORPNOHXUVWHOOLQJHQ

'H]H YHUHQLJLQJ NDQ RRN GH EHPRHLHQLVVHQ HQ KHW RYHUOHJ PHW GH
*HPHHQWHUHJHOHQLQ]DNHGHLQULFKWLQJYDQGHGLUHFWHZRRQRPJHYLQJHQ
PRJHOLMN KHW EHKHHU GDDUYDQ 9HUGHU ELHGW ]R¶Q YHUHQLJLQJ GH
PRJHOLMNKHLG RP JH]DPHQOLMN ELMYRRUEHHOG PDWHULDOHQ HQ DQGHUH
GLHQVWHQELMYRRUEHHOGYDQDDQQHPHUVLQWHNRSHQ

3LORWSURMHFW
:H GHQNHQ GDW KHW ]LQYRO LV RP GH DDQSDN HQ GH YRRUJHVWHOGH
SURFHVJDQJLQKHWHHUVWHNRPHQGHSURMHFWYROJHQVGHKLHUYRRUJHVWHOGH
PHWKRGH XLW WH YRHUHQ GDW YHUYROJHQV WH HYDOXHUHQ HQ ]R QRGLJ ELM WH
VWHOOHQ +HW JDDW GDQ ]RZHO RP GH SURFHVJDQJ HQ GH ZHUNLQJ YDQ KHW
PLGGHO JHUHHGVFKDSVNLVW (HQ GHUJHOLMN SLORWSURMHFW NDQ KHOSHQ LQ KHW
YHUYROJWUDMHFW RP EHZRQHUV HQ DUFKLWHFWHQ YHUGHU WH HQWKRXVLDVPHUHQ
HQHHQHIIHFWLHYHSODQYRUPLQJWHEHYRUGHUHQ



2QWZHUS

+HW GHILQLWLHI RQWZHUS ]DO RQGHU EHJHOHLGLQJ YDQ GH *HPHHQWH LQ GULH

VWDSSHQGHVWDSYDQKHWVFKHWVLGHHGHVWDSYDQKHWYRRUORSLJRQWZHUS

GHVWDSYDQKHWGHILQLWLHIRQWZHUSWRWVWDQGNRPHQ%LMHONHVWDS]DOHHQ

ZRUNVKRS JHKRXGHQ ZRUGHQ ZDDU DOOH EHZRQHUV HQ DUFKLWHFWHQ ELM

DDQZH]LJ]LMQ



%LMGHVWDSYDQKHWVFKHWVLGHHZRUGHQGHXLWJDQJVSXQWHQJHSUHVHQWHHUG

YRRU GH EHERXZLQJ PRGHUQ RI WUDGLWLRQHHO HQ VXJJHVWLHV JHGDDQ YRRU

GH RUGHQLQJ YDQ KHW HUI HQ GH EHERXZLQJ RS KHW HUI GH PDVVDRSERXZ

HQGHGDNYRUP9HUGHUHLGHHsQGLH]LFKDOJHYRUPGKHEEHQNXQQHQRRN

JHSUHVHQWHHUG ZRUGHQ 'H EDVLVYRUP YDQ GH EHERXZLQJ GLHQW PHW

VFKHWVHQ HQ HHQ HHQYRXGLJH ZHUNPDTXHWWH JHSUHVHQWHHUG WH ZRUGHQ

]RGDWGH]HLQGHVLWXDWLHPDTXHWWHJHSODDWVWNDQZRUGHQ



,Q GH VWDS YDQ KHW YRRUORSLJ RQWZHUS NRPHQ SODWWHJURQGHQ HQ JHYHOV

DDQ ERG HQ ZRUGHQ XLWJDQJVSXQWHQ JHSUHVHQWHHUG YRRU GHWDLOOHULQJ HQ

PDWHULDOLVHULQJ 'H]H ZRUGHQ ELM GH VWDS YDQ KHW GHILQLWLHI RQWZHUS LQ

HHQ GHILQLWLHYH YRUP YRRUJHVWHOG HQ JHSUHVHQWHHUG 'DDUELM NDQ GH

GHWDLOOHULQJ HQ PDWHULDOLVHULQJ ]LFK EHSHUNHQ WRW GH EHHOGEHSDOHQGH

HOHPHQWHQ %LM KHW GHILQLWLHI RQWZHUS ]XOOHQ GH LQULFKWLQJ HQ

YRRUGHWDLOOHULQJHQPDWHULDOLVHULQJ



HUIDIVFKHLGLQJHQ HQ EHSDDOGH DVSHFWHQ YDQ GH EHERXZLQJ ]RDOV





PHW QDPH EHGRHOG LV YRRU KHW EHKHHU YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW HUI GH

DYRQGJHSUHVHQWHHUGKHEEHQ



*HGXUHQGHKHWSURFHVNXQQHQGHEHZRQHUVHHQYHUHQLJLQJRSULFKWHQGLH

SHU ERXZEORN  HHQ DUFKLWHFW XLW HHQ YDQ GH DUFKLWHFWHQ GLH ]LFK RS GH

DIVFKHLGLQJHQYDQKHWHUIRRNRQGHUGHHOPRHWHQ]LMQYDQGHYRRUVWHOOHQ

%RXZ EHKHHU

OLMVW RS YDQ XLWWHQRGLJHQDUFKLWHFWHQYRRUGLHDYRQG%HZRQHUVNLH]HQ

352&(6

*HPHUW8LWJHYHULM2S/HPHQ9RHWHQLVP*HPHHQWH*HPHUW%DNHO





*HPHUW+HHPNXQGHNULQJ'H.RPPDQGHULMLVP999+HHUO\FN*HPHUW%DNHO

%RHUGHULMHQNLMNHQLQ*HPHUW%DNHO

7LPPHUV-:YDQGH9RVVHQEHUJ5YDQGHQ%URHN  



$UQKHP6WLFKWLQJ+LVWRULVFK%RHUGHULM2QGHU]RHN

/DQGHOLMNHERXZNXQVW1RRUG%UDEDQW

2OVW(YDQUHG  



$QWZHUSHQ+DGHZLMFK

$UFKLWHFWXXULVQLHWLQWHUHVVDQW:LOOHP.RHUVHLQJHVSUHNPHW%REYDQ5HHWK

.RHUVH:  



$UQKHP8LWJHYHULM%ODXZGUXNLVPVWLFKWLQJ8QGHUFRYHU

'RUSDOVGDDGERXZVWHQHQYRRUGRUSHQYDQKHWRRVWHQ

+DEHWV$7+DMRQLGHV66FKXLW  



=ZROOH:DDQGHUV8LWJHYHUVLVP6WLFKWLQJ+LVWRULVFK%RHUGHULM2QGHU]RHN

+HW%RHUGHULMHQERHN

&UX\QLQJHQ3YDQ-*RXGHDX)*URYHVWLQV$9LHUVHQ-YDQ=XLMOHQ  





+HWODQGYDQ*HPHUW%DNHOLQWZHHDDUGNXQGLJHILHWVURXWHV

$QFNHU+YDQGHQ  



/LWHUDWXXU
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Bijlage 7 Lijst vergunningen Natuurbeschermingswet 1998/Wet
natuurbescherming

Bijlagen bij regels (ontwerp)

195

g 17
g 18F
g9
1
25
er Nooijenlaan 1
er Nooijenlaan 11
er Nooijenlaan 2
er Nooijenlaan 3
er Nooijenlaan 4
er Nooijenlaan 7
er vd Wildenberglaan 48
er vd Wildenberglaan 50
er vd Wildenberglaan 65
er Wijtvlietlaan 6

12

weg 12
weg 16
weg 62
weg 76
weg 79
f3
f7
weg 36
weg 74
weg 80
weg 85
weg 86
weg 94
weg 99

1
16
50
4
5

41 en Reijseweg 35
eg 25
weg 19A
dijk 7
en Peeldijk 20

weg 59

weg 1 en Vinkepeel 2
eef 1A
eef 2A

De Rips
De Rips
De Rips
De Mortel
Gemert
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Mortel
Gemert
Gemert
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Rips
De Rips
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Handel
Elsendorp
Elsendorp
Milheeze
Milheeze
Bakel
Milheeze
De Mortel
Gemert
De Mortel
De Rips
Milheeze
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze
De Mortel
Bakel
Milheeze
Milheeze
De Rips
De Rips
De Rips

31-7-2015
22-10-2014
16-2-2015
28-7-2016
8-4-2015
29-6-2015
6-11-2014
8-6-2015
2-12-2015
20-12-2016
13-8-2014
18-9-2013
21-9-2015
15-12-2014
28-12-2016
4-7-2014
18-11-2015
2-6-2016
10-6-2013
17-11-2014
13-5-2013
20-5-2015
24-9-2014
29-10-2014
14-3-2016
12-2-2013
25-10-2016
27-1-2015
3-9-2014
26-6-2015
5-2-2014
26-1-2015
18-3-2015
25-2-2015
3-9-2014
19-5-2015
15-9-2017
6-5-2014
28-5-2015
28-3-2013
4-3-2016
19-5-2014
24-11-2014
22-3-2016
15-8-2011
17-11-2014
19-5-2016
7-3-2016
23-2-2016
12-2-2013
21-10-2013
13-8-2014
13-8-2014
12-7-2016
22-2-2016
21-1-2015
16-3-2016
27-5-2016
25-2-2016

C2077985
C2067509
C2124808
Z/009382
C2144808
C2139623
C2077455
C2099021
C2131591
84222-2015 vvgb Z/009833
C2074155
C2064977
Z005746
C2074452
Z/010702
C2078252
C2078658
Z001206
C2068856
C2123557
C2053612
C2151354
C2121277
C2077551
Z001442
C2034817
60502-2015 vvgb Z/009220
807836 vvgb C2149324
C2098518
C2115282
C2095234
C2058253
C2097683
C2139881
C2090409
C2057713
Z/044307
C2065861
C2152233
C2059492
Z005738
C2118890
C2124153
Z005530
C2004697
C2131548
C2113616
Z005643
79969-2015 vvgb Z/006022
C2014681
C2057470
C2103368
C2097430
92659-2015 vvgb Z/008048
C2151529
C2136537
Z005259
Z005110
Z005285

Bakel
Bakel
De Rips
Milheeze
weg 20
De Mortel
weg 30 en Paashoefsedijk 35 De Mortel
38
De Mortel
10
Bakel
6
Bakel
7
Bakel
3 en 3A
De Rips
De Mortel
De Mortel
mmedreef 3
De Rips
Bakel
aan 57
De Mortel
4
Bakel
0
Bakel
1a en 12
Bakel
3
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze
weg 42
De Mortel
2
De Rips
tweg 29
Elsendorp
aan 1
Milheeze
aan 3A
Milheeze
aan 4
Milheeze
aan 6
Milheeze
aan 7
Milheeze
aan 8
Milheeze
aan 9
Milheeze
3
Bakel
1
Bakel
dijk 35 en Leemskuilenweg 30 De Mortel
Kampen 25
Gemert
Elsendorp
Elsendorp
A
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Milheeze
Milheeze
en Heibloem 1a
Milheeze
Milheeze
De Mortel
5 en Haardseweg 41
De Mortel
6, 38 en 40
Elsendorp
Bakel
n4
De Rips
00
Gemert
05
Gemert
2
Gemert

eide 1
an Beurdenweg 1

15 6 2015
12-1-2015
2-12-2015
21-9-2015
28-12-2015
16-6-2015
3-9-2014
10-6-2016
3-3-2016
12-12-2013
17-9-2014
12-5-2014
19-5-2014
3-11-2014
14-12-2015
29-1-2016
2-3-2015
9-2-2017
2-12-2015
13-11-2013
18-3-2014
27-6-2014
16-3-2016
31-1-2014
17-11-2014
3-6-2015
8-10-2014
10-12-2015
9-12-2015
18-2-2015
12-3-2014
12-5-2015
25-11-2015
10-3-2015
5-1-2015
9-5-2016
16-6-2015
21-5-2015
11-6-2015
13-8-2014
24-2-2016
27-11-2013
29-1-2015
4-7-2014
15-4-2016
27-6-2014
23-12-2013
11-6-2015
13-8-2014
7-3-2016
4-11-2014
8-6-2016
22-3-2016
22-6-2015
21-1-2015
21-11-2016
25-2-2015
25-2-2015
16-7-2014

C2120652
C2139371
Z001293
C2159324
60541-2015 vvgb Z/004407
C2153090
C2078213
C2057227
Z004692
C2070857
C2103314
C2116638
C2082083
C2107662
Z004238
Z001439
C2135166
6000-2016 vvgb Z/010274
C2124945
C2069161
C2078743
C2115981
Z004728
C2092444
C2125904
C2129642
C2093622
Z/004233
Z006698
C2098241
C2070849
C2142248
Z001551
C2083751
C2135591
Z005465
C2153090
C2128501
C2114016
C2116646
Z005916
C2059674
C21625454
C2095375
Z006061
C2113715
C2069188
C2147529
C2066016
Z005643
C2076248
83101-2015 vvgb Z/006803
Z005530
C2157684
C2124805
Z/010279
C2136484
C2136487
C2111039

erweg 21
erweg 9

De Mortel
De Mortel

24 11 2014
15-4-2016

C2129210
Z006416

en Natuurbeschermingsweg / Wet natuurbescherming en meldingen
mburg
Datum
vergunning
Kenmerk vergunning
Plaats

weg 97
f3

Elsendorp
De Rips

15-12-2016
14-8-2014

2015-1933
2014-0287

bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021

Bijlage 8 Landschappelijk inpassingsplan Heereveldseweg 70 -74

Bijlagen bij regels (ontwerp)

199

volgende wijze voldaan:

E

A

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

weide

B
paddo

ck

A

kkocht
o
o
onhuis
nr. 70
ONEN

A. Hagen 1-1,5 m breed
- meidoorn
- beuk
B.Vrijstaande erfbomen (gem. 80 m2)
- beuk
- kastanje
Woning
C. Fruitboomgaard
Dagbesteding - kers
- appel
Nieuw entreeportaal
D. Moestuin
Buitenruimte
E. Bosrand*
*Het bosperceel ten noorden van de planloc
Schuur
is eigendom van initiatiefnemer. Het draagt
Parkeren uitdrukkelijk bij aan de landschappelijke
Dierenverblijf
inpassing van de planlocatie. In deze
berekening wordt een strook van 10 m bree
Schuur
(indachtig de uitgangspunten van het
beeldkwaliteitsplan) toegerekend aan de
landschappelijke inpassing van de planlocati

grens woonbestemming

Totale landschappelijke inpassing
Exclusief 1.560 m2 weidegrond

7

D
vijver

moesestuin
TUIN / WEIDE

A
C

weide
Bij
Bi perceel
perc
nr.
74
nrr. 7
4 gevoegd
gevoeg
3

aard
g
m
o
o
b

B
B
n

fietse

da
veran

DAGBESTEDING
D
AG
1
2
BWONEN
4
W
ON
NEN
Woonhuis
Woonhu
W
oon uis en
en dagbesteding
da bes
b stediWO
ngO

C

A
g
boom

5

paddo

ck

6

n
Nr.
NtuiinB
r. 74
74
huisis

tuin

aard

Toelichting:

De planlocatie ligt in het gebied ‘Kampenlandschap met oude akkers’, zoals aange
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het beleid is erop gericht om het oorspronkeli
kleinschalige karakter van het gebied te behouden en te versterken, middels de v
- Er dient altijd sprake te zijn van een groene uitstraling van het gehele erf. Dit is h
bestaande situatie. Zie ook de volgende pagina van dit inpassingsplan. Door toevoeging

Landschappelijk inpassingsplan Heereveldseweg 70-74
(bestaande en nieuwe elementen)
Toelichting:
Veel elementen van het inpassingsplan zijn al bestaand aanwezig. De planlocatie
heeft al een groene uitstraling, onder meer door de aanwezigheid van hagen,
grote bomen op het voorerf en de boszone aan de noordzijde, die ook eigendom
is van de initiatiefnemer. Op de foto’s zijn de bestaande elementen weergegeven.
Daar worden nieuwe elementen aan toegevoegd, deze zijn op de tekening aangegeven.
De kwaliteit voor de omgeving wordt met name bepaald door de elementen:
- Vrijstaande bomen/boomgroep aan de zuidzijde (Bestaand)
- Hagen aan de zuid- en westzijde (Bestaand)
- Fruitboomgaarden aan de (zuid-)westzijde (Nieuw)
- Boszone aan de noordzijde (Bestaand)

Haag aan de noordwestzijde

De moestuin met haag en de boszone
aan de noordzijde

Westzijde

= nieuw element

5m

10m

N

Foto’s van de zuidzijde
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Bijlage 9 Landschappelijk inpassingsplan Hollevoort 1

202

Bijlagen bij regels (ontwerp)

sol
1x
beukenheg

rt

Gemeng

privetuin

arkeerplaatsen 4x

robuuste plantvlakken

Prive/agrarisch
opslag
tbv akkerbouw
±200m²

terras/ entree, waterdoorlatende verharding

Bestemmingsvlak: 4513m²

kaal / opslag

bedrijf : 4513m²

e
waterdoorlatende verharding t.b.v. manoeuv

moestuin
terras, waterdoorlatende verharding
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Omvang bij aanplant
Plantverband
Omvang element
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crateagus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Ligustrum vulgare
Ilex aquifolium
Malus sylvestris
Pyris communis
Mespilus Germanica
Populus tremula
Populus trichocarpa
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
veldesdoorn
esdoorn
paardekastanje
zwarte els
witte els
drents krenteboompje
ruwe berk
zachte berk
haagbeuk
tamme kastanje
kornoelje, gele
kornoelje, rode
hazelaar
meidoorn
kardinaalsmuts
gewone beuk
es
okkernoot
liguster
hulst
wilde appel
wilde peer
mispel
ratepopulier
balsempopulier
zoete kers
sleedoorn
wintereik
zomereik
wegedoorn
vuilboom
acacia
hondsroos
egelantier roos
schietwilg
geoorde wilg
boswilg
grauwe wilg
kraakwilg
lijsterbes
winterlinde
zomerlinde
280

80/100
4 p/m
70 m
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HOOGSTAMPRUIMEN

HOOGSTAMKERSEN

HOOGSTAMPEREN

80/100
4 p/m
45 m
30 HOOGSTAMAPPELS
Brabantse bellefleur
Dubbele bellefleur
Lemoenappel
Groninger Kroon
Keuleman
Schone v. boskoop
Sterappel
Beurre Alexandre Lucas
Beurre de Merode
Clapp's favourite
Conference
Gieser wildeman
Nrd holl suikerpeer
Zoete brederode
Bigareau Napoleon
Early rivers
Koningskers
Merton premier
Puther dikke
Sch. späthe knorpelkirsch
Belle de Louvain
Hauszwetsche
Mirabelle de nancy
Monsieur hatif
Opal
Reine claude verte

5 st

5

1
1
1

1
1
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roen bedraagt 3700
rangschikte haag H1,
ar 10 en het onderhoud
wezige beplanting zijn
ing gelaten.
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