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Samenvatting van de visie 

Waarom een Structuurvisie Zuidwest 2020 

De Structuurvisie Zufdwest 2020 beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in het 
zuidwesten van Tilburg tot 2020. Om diverse redenen is er behoefte aan een structuurvisie voor 
dit gebied: 

Ten eerste is het gebied in ruimtelijke zin aan een veranderende positie onderhevig. Voorheen 
was Zuidwest ean relatief nrstig buitengebied. Inmiddels ligt dit gebied ingeklemd tussen 
stedelijke (wOOn)bebouwing, vliegveld Gitze~Rijen en infrastructuur. En met de vo~tdoHn9 van de 
Burgemeester Letschertweg is het gebied Zuidwest sinds kort volledig afgesloten van de rest 
van het buitengebied. De druk op het gebied vanuit de stad wordt steeds grater en de wegen, 
zoals de Bredaseweg en de A58, en het spoor krijgen steeds meer verkeel' te verwerken. Oak 
de traditionele agrarische functies van het gebied staan onder stedeHjke druk. De agrarische 
potentie van het gebied marginaliseert en wordt steeds meer stedelijk verzorgend en 
dienstverlenend van aard. Voorbeelden daarvan zijrl nu al de manege en de hertenfarm. Ook 
transformeren boerderijen steeds vaker tot burgerwoning. Zorgarrangementen, reereatie en 
stadslandbouw zullen steeds meer in dit gebied verschijnen. 

Onder invtoed van voorgaande ontwikkelingen transformeert Zuidwest van buitengebied naar 
een stedelijke groene zone met diverse stedelijke claims tussen Tflburg en Gilze Rtjen. Deze 
veranderende positie van Zuidwest vraagt om een visie op het gebied . 

Ten tweede zijn er diverse ambities en initiatieven die binnen het gebied spererl, die zowel 
(boven)regionaal als stedelijk van aard zijn. Denk daarbij aan de verdubbeHrtg van de 
Bredaseweg, de verbreding van de A58, de realisatie van een taphockeycomplex, de Groene 
Kamer en op termijn overige sportvoorzieningen. 

Tot slot zijn er (nieuwe) befeidskaders en besluiten die doorwerking moeten kriigen. Onfangs IS 
de struduurvisie van de provincie Noord·Brabant vastgesteld. Vaor het plarlgebied Zuidwest fs 
daarin een zoekgebied vaar verstedelijkJrrg opgenomen en een deel van het gebied is 
aangewezen als groenblauwe mantel en groenblauwe kem. In deze structuurvisie wordt aan 
deze begrippen nader invuUing gegeven. Naast provinCiaal beleid zijn ar ook gemeenteHjk 
beleid en gemeentelijke besluiten die in deze struc1uurvisie uitgewerkt worden. Za is de 
structuurvisie midwest een uitwerkihg van onder andere de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 
2020, de nota groen, de nut en noodzaak Wijkevoort err van het raadsbesluit om medewerking 
te verlenen aan de realisatie van een to-phockeycomplex C'lan de Bredaseweg. Ook )igt er een 
eollegebesluit naar aanleiding van de Noordzuidstudie om een verbinding "buitenom" de stad te 
realiseren. In deze structuurvisie is deze ecologische verbindrngszone rtader uitgewerkt. 

Gegeven het voorgaande is er behoofte om ean vis~e voar het zuidwesletijke deel van de 
gemeente Tilburg op te stellen, zodat een evenwfchtige cmtwikkeling voor de langere termijn 
gewaarborgd kan worden. Maar oak omwHle van de duideHjkheid en transparantie naar aile
belanghebbenden in het gebfed toe is- het wenseHjk om de fniHatieven in een rufmtelfjk Kader te 
gieten om zo de ruimtelijke kwafiteit van het gehele plangebfed duurzaam te vergmtefl. 

Arnbitie VOOI" Zuidwest 

Uilgangspunt is de realisatie van een parklandschap op stadsregionale schaal waarin groene en 
rode functtes elkaar afwis·seleri. Stedelijke functies worden duurzaam ingebed in een 
ovelWegend groene setting. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve funetie voor de gehete 
stedelijke reglo. De programmatiscM trarisformatie van het geb~ed karnt tot uiting in drie 
ontwikkelingszones die ell< hur'li eigen identiteit hebben: 
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1. Het stadsbos in het oosten van het plangebied. Naast een belangrijke natuur- en 
waterwinningsfunctie is dft gebied van groot belang voar de rec-reaUe. 

2. Het agrarisch-recreatief middengebied met daarin zowel commerGiefe afs recreatieve 
functies en sportvoorzieningen. 

3. Werklandschap Wljkevoort in het uiterste zuidwesten van het pfangebied. 

Voor aHe ontwikkeltngen geldt dat het groenblauwe casco van het landschap de drager is en dat 
dil casco randvoorwaarden stelt aan de ontwikkeHngen. hl hoofdlijnen bestaat dit casco uit de 
ecologische-, de groen-, de water-, en de cultuurhistorische structuur van het gebied. Het 
groenblauwe casco geeft invulfing aan de Verordening Ruimte van de provincie voorwat betreft 
kwaHteitsverbetering van het landschap. Oit wordt nag regionaal afgestemd. Natuurcompensafie 
wordt gezien als mogelijkheid om invulling fe geven aan het groenblauwe casco. Het bosgebied 
dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur, de ecologische verbindingszones, maar ook het 
cultuurhistorisch waardevolle kransakkergebied in het westeHjk deel, maken hier een belangrijk 
onderdeel van uit. Zo ook de fe realiseren ecofogische verbinding die het stadsbos verbindt met 
de duurzame ecologische structuur rond de stad. Deze ecologische verbinding dient fe worden 
gemaakt ter vervanging van de zagenaamde Noordzuidzone. Deze verbinding is uitgewerkt in 
een "Iadderstructuur" tussen het stadsbos en de ecologische verbinding langs de Hultensche 
Leij. De ladderstructuur bestaat uft meerdere lijnen en natuurtypen. In het stadsbos wordt de 
natuur onder andere versterkf door het bos opener te maken, zodaf deze beter doorlaatbaar is 
voor dieren. 

Belangrijke ontwikkeHngen die in het westelijk deel van Zuidwest op stapel staart, lijn de 
reaHsatie van Wijkevoort tot bedrijventerrein en de realisatfe van De Groene Kamer aan de 
Bredaseweg. Het bedrijventerrein, ingebed in een groene omgeving, wordt goed onts~oten door 
de Burgemeester letschertweg en de A58 en sluit aan op bedrijventerrein Midden-Brabant 
Poart, dat aan de zuidkant van de A5S lig1. Ean van de doelstelUngen van de Groene Kamer is 
het slaan van een brug tussen stad en land. Daarmee versterkt de Groene Kamer ean van de 
belangrijke functies van dit gebied, namelijk de funetie van uitloopgebied voor de stad. De 
gemeente wil deze fUnctie versterken, onder andere door het gebled aantrekkelijker te maken, 
de herkenbaarheid en de beleving van het landschap te verbeteren en door het toegankelijker 
fe maken voor de stedehng. De recreatieve moge!ijkheden zuUen zowel in het agrarische als in 
het bosgebied worden versterkt, onder andere door de realisatle van ontbrekende schakels in 
het wandef- en netsroutenetwerk die het agrarfsch gebied met het bosgebied verbindf en 
aantakt op de omHggende bebouwing van Tifburg en Gilze~Rijen. 

Het gebied dat figt tussen Wijkevoart en de taekomstige Groene Kamer heeft momenteel een 
agrarisch-recreatief karakter. De agrarrsche functie van dft gebfed marginafiseert en komt 
steeds meer ten dienste van de stad te staan. Het akkercomplex, bestaande uit hjnen en 
opstaUen en betangrijke cuftuurhistorische waarden, wif de gemeeme rnzeUen om transformatie 
naar een meer recreatieve invulHng van het gebied mogelijk fe maken. De ontwfkkelingen of 
nevenactiviteiten in het gebled dienen kleinschaHg, ecologfsch enlof recreatief van karakter te 
zijn, zodat het landschap in dit gebied behouden en versterkt kan worden. 

f en behoeve van sport en recreatie voorziet de structuurvisie in een uitbreiding van het 
hockeycompfex dat ligt op de kruislng van de Bredaseweg en de Zwartvenseweg. Doe I is hier 
een tophockeycomplex te realiseren. En op termijn voorziet de structuurvisie- mogelill<: in de
reaHsatfe van sportvelden in aansluiting op de toekomstige Groene Kamer en een uitbreiding 
van de golfbaan. 

Uitwerking van de deelgebieden 

Het stadsbos 

Het stadsbos betreft het bos- en natuurgebied in het oostefijke deel van het plan-geoled. Hiertoe 
behoren de bossen vein het waterwingebied, de Qude Warande, de landgoederenzane en eerl 

Structuurvisie Zuidwest 2020 6 



aantal sportve[den. Aan de westkant wordt het gebied rrl het noorden begrensd door de Oude 
Leij en meer naar het zuiden toe door de golfbaan en de AS8. Aan de noordkant wordt het 
stadsbos begrensd door de bebouwing van de Reeshof en het spoor, aan de oostkant door de 
woonbebouwing van De Blaak en de Reft en aan de zuidkant door de gemeentegrens. Het 
stadsbos heeft zowel een natuurfuncHe, een functie voor de waterwinning als- een recreaUeve 
functie. 

In het stadsbos is het befangrijk dat de diversifeit aan plant- en diersoorten behouden hfijft en 
verder versterkt wordt. Dit kan onder andere gebeuren door het behouden van de open 
(agrarische) plekken In net bos. In het bosgebied moet een aantaJ inrichtingsmaatregelen 
worden uitgevoerd om net gebied beter doorlaatbaar te maken voor soorten van een open en 
half open landschap. Voer deze inrichtingsmaatregelen zijn struweef en grasland afgewisseld 
met poe len noodzakelijk tussen de Drijflanen en de Kaaistoep en \lerder richting het gebied 
Regte Heide ten zuideli van Tilburg. Tevens dient er een soortgelijke verbinding te komen 
tussen de Kaaistoep en de aan te teggen ecologische verbindingszones langs de beken Groote 
Leij en Hultensche Leij. Verder dienen er maatregelen voor ontsnippering te worden getroffen 
doorwegen en de vele afscheidingen passeerbaar te maken. 

Naast een natuurfunctie heeft het bosgebred ook belangrijke fundre voar de waterwinnrng en 
een recreaMve functie. Ten behoeve van de wandel- en fietsroutes zuJfen ontbrekende 
schakefs in het netwerk worden valtooid. Een duidelijk startpunt met parkeerpJaatsen langs de 
Bredaseweg is wenselijk. Een harecagefegenheid en of een milieueducaHepunt bieden 
mogefijkheden oit gebied in recreatieve zjn verder te versterken. 

Nieuwe landgoederen 

Met betrekking tot de landgoederenZ'one aan de Bredaseweg dient het landgoedkarakter en de 
uitstraling van de Bredaseweg behouden en versterkt te worden. De kwaliteiten van de 
landgoederenstructuur dienen behouden te blijven door mogeJijkheden te creeren tot behoud en 
hergebruik van de aanwezige waardevolle ensembles en bebouwing. In het bosgebied is de 
ontwikkeling van nieuwe landgoederen afweegbaar in het deel dat door de provincia is 
aangewezen als 'de groenbtauwe mantel' en dat valt buiten de geluidscontouren van vliegveld 
GilLe Rijen . Onder andere de landgoederenzone (die gelegen is aan weerszijden van de 
Bredaseweg met de Oude Leij als westgrens en de woonbebouwing van de Reit als oostgrens) 
en de Drijflanen maken onderdeel uit van de groenblauwe mantel. De landgoederen dienen een 
omvang te hebben van tenminste 10 hectare. Hier zijn 2 wooneenheden mogelijk. Per 
wooneerrheid dient tenminste 5 hectare landgoed aangelegd te worden, waaronder 2,5 hectare 
nieuwe natwur. VOldaan moet worden aan de voorwaarden die de provincie Noord-Brabant in de 
Verordening stelt aan nieuwe landgoederen. 

De Oude Warande 

Bii de Oude Warande wordt ingezet op behoud en versterking van het oude padenpatroon en 
verbetering van de verbinding met de bossen ten zuiden van de Bredaseweg. 

T ophockeycomplex 

Ten westen van de Oude Warande is een opwaardering en beperkte urtbreiding van het 
hockeycomplex voorzien voar zowel tophockey als breedtesport. BiJ de uifwerking daarvan dtent 
zorgvuldig ontgegaan te worden mel de aanwezigheid van de Oude Warande. Bti het 
ontwikke!en van de hockeyveJden zijn de toegankelfjkheid van het sferrenbos, en de 
waarborging van het zicht vanuit de Oude Warande belangrijke aandachtspunten. 

Agrarisch-recreatief middengebied 

Het agrarisch-recreatief middengebied is het gebied dat Hgt tussen de Hultensche Leij aan de 
westkant en de Oude LeU aan de odstkant. De bebouwing van de Reeshof en de 
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gemeentegrens vormen respectievelijk de noord- en de zuidgrens. Het agrarisch-recreatief 
middengebied bevat zowel commercials (de Groene Kamer) als recreatieve functies en 
sportvoorzfeningen. 

Algemeen 

Het akkercomplex bestaande uit IUnen en opstallen en belangrfjke cultuurhistorische waarden 
wil de gemeente rnzetten om transformatie naar een meer recreatfeve invufling van het gebted 
mogelijk te maken. De ontwikkelingen of nevenactiviteiten in het g.ebied dienen kleinschalig, 
ecologisch en/of recreatief van karakter te zijn, zodat het landschap in dif gebied behouden en 
versterkt kan worden. 

In het agrarisch-recreatief mfddengebied dient een ecologtsche verbinding gereafiseerd te 
worden die het stadsbos verbindt met de duurzame ecologische structuur rond de slad. Deze 
verbinding wordt gerealiseerd via dwerse njnen die de verschHlende natuurtypen een eigen. plek 
geven in het gebied. Op deze manier, via een fijnmazig netwerk, wordt de natuur in het gehefe 
agrarisch gebied ge·integreerd. 

Bij ontwikkelingen in het agrarisch-recreatref middengebied wordt van de initiatiefnemers een 
bijdrage aan de beschreven structuur gevraagd, die in verhoudirlg staat tot de gewenste 
ontwikkeling. Daarnaast dient de ontwikkeling sowieso landschappelijk ingepast te worden. 

De cultuurhistorisCh waardevolle structurel1 en bebouwing wil de gemeente in de toekornst 
zoveel mogeHjk behouden en versterken. 

De Groene Kamer 

De Groene Karner betreft een initiatief voor een landgoed van circa 30 hectare in ZuidwesL De 
intentie van deze ontwikkeling is de realisatie vaff een commereieel centrum in een parkachtige 
omgeving. De beoogde IOcatie ligt blj de Bleukweg, ten zuiden van de BredcJseweg en ten 
westen van de Oude Lefj . 

Sportve/den 

Het gebied grenzend aan de Groene Kamer is gedefinieerd als zoeklocatie voar sportvelden. 

Golf 

Op termijJ1 is het denkbaar dat de gotfbaan zal uitbreidert. Indfen uitbreiding aan de arde is, zal 
gezocht worden naar ean uitbreiding aan de noordkant van de Gnzerbaan aansluitend aan de 
bestaande golfbaan. 

Werklandschap Wijkevoort 

Op Wijkevoort is een bedrijventerrein voorziel1 . Maximaal wordt het bedrijventerrein 110 hectare 
bruto. De grens wordt gevormd door de A58 in het zuidel1, de Noordwesttangent in het westen 
en de Hultensche Leij in het noorden. Het bedrijventerrein wordt gefaseerd aangefegd, zodat 
rekening gehouden kan worden met de marktvraag. het eventuele behoud van bestaande 
bedrijventerreinen (door herstructurering) en mogelijkheden voor intensiever ruimtegebruik op 
nieuwe bedrijventerreinen. Gestart zal worden met het deel dat ligt ten westen van het 
Wijckermeer. Met het oostelijk deel zal pas gestart worden als het westelijk deel grotendeels is 
uitgegeven. Binnen het bedrijventerrein worden mogelijk een campus en een truck service 
centrum gerealiseerd. De Hultenseweg vormt een waardevol cultuurhfstor'isch lint in dit gebied. 
Deze weg wordt in de toekomst "geknipt" voor autoverkeer, Z'odat er geen sluipverkeer in het 
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agrarisch gebied ontstaat. De weg en de begeleidende (Iaan)bepfanting als structuur is 
waardevol om te behouden en kan dienst doen ats route voor fahgtaam verkeer die het 
agrarisch gebied met het aangtenzende bosgebied verbindt met Gilze. Een eventuele campus 
aan het Wijckermeer, liggend langs deze mooie bomenlaan kan de bijzohdere waarden die het 
gebied in zich heeft benutten en versterken. 

Bijzondere aandacht gaat uit Mar de relatie tussen het bedrijventerrein, de ecofogische 
verbindingszones Groote Leij en Hultensche Leij, en het aangrenzende agrarisch gebied. Daar 
waar het bedrijvehterrein overgaat in een ecologische verbindingszone en agrarisch gebied is 
het van belang dat de gebouwen over een hoge beeldkwaliteit beschikken en de milieueffecten 
op de omgeving zo beperkt ri10gelijk zijn. Een hoogwaardige, representatleve uitstraling en een 
goede landschappelijke inpassing is eveneens van belang ifll het gebied dat IIgt tussen de 
Burgemeester Letschertweg en de Groote Leij. 

InfrcJstruciuur 

Naast de ontwikkelingen in de deelgebieden vinden er ook ontwikkelingen plaats met betrekking 
tot infrastructuur. Deze overstijgen soms het niveau van de deelgebieden, en zijn daarom apart 
opgenomen. Deze volgende infrastructurele ontwlkkeHngen zijn il1 Zuidwest voorzien: 

1. Verbreding van de A58: om de doorstromfng op de ASS te vergroten worden de 
mogelfjkheden onderzocht vbOr verbreding van de A5S. Ter hoogte van Tilburg zou de A58 
vier maal twee rijstroken moeten krijgen met afritten ter hoogte van Stappegaor. 

2. Verdubbeting Bredaseweg. Op dit moment vindt eerl MER/planstudie plaats. Gedacht wordt 
aan een capaciteitsuitbreiding tot 2.><2 rijstroken. Het gaat hierbij om het wegvak tussen de 
Baron van Voorst tot Voorstweg en de Burgemeester Letschertweg. 

3. Ontsluitil1g agrarisch-<recreatief middengebred/Groene Kamer: De noordelijke aansluiting
van de Hultenseweg komt te vervalren. Hiervoor wordt een nieuwe aans!uiHng op de 
Bredaseweg gerealiseerd die oak door de Groene Kamer gebruikt zal worden. 

4 . OntsluiHng Wijkevoort: Wijkevoort wordt oJ) twee plekken ont510ten op de Burgemeester 
Letschertweg. De aansluitfngen liggel1 al vast en de zuideHike aansluiting is reeds 
gerealiseerd. De noordelfjke ontsluiUng zal plaatsvinden op de kruising van de 
Burgemeester Letschertweg met de Burgemeester Baflingsweg. De Hultenseweg wordt 
richtir'tg het agrarisch-recreatief middengebied afgesloten vear gemotoriseerd verkeer. Dit 
wordt eel'! fietsverbinding tussen Tilburg en Gilze. 

5. Realiseren vari olitbrekende schakels in het fiels- en voetpadennetwerk . 
6. Ontsluiting ReesKof voor 'angzaam verkeer richting buitengebied, Hiervom wordt een 

nieuwe aansluiting gerealiseerd val1uit Koolhoven op de Bredaseweg. 
7. Openbaar vervoer: Afhankelijk van het type bedrijventerrein is een openbaar vervoer

aansluiting op Wijkevoert aJ dan n~et noodzakelijk. Als de Groene Kamer gerealiseerd 
wordt, is deze door middeJ van ean halte op de Bredaseweg met het openbaar vervoer te 
ontsfuiten_ Het ontwerp dfent hiervoar nog gemaakt ta worden_ 

Hoe nu verder 

De struduurvisie leidt tot opstellir'tg van verdere stedenbouwkundige uttwerking van Wijkevoort, 
de Groene Kamer, de hockeyvelden, de ecotogische verbindingszones en op termijn wellicht 
sportvelden. De verschillende uitwerkingel1 worden daarna vertaald in bestemmtrTgsplal1nen. 

Plankaart 

De Structuurvisie Zuidwest 2020 is verbeeld op de plankaart (zie hoofdstuk 4). De plankaart is 
het planologische toetsingskader voar toekomstige ontwikkelfngen in Zuidwest. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 
V~~r u ligt de Structuurvisie Zuidwest 2020, een plarl voor de toekomst van het gebied dat rigt fn 
het zuidwesten van Ti!burg. Het betreft eel'! wettelijke Structuurvlsie in de zjrl van de Nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening, De nieuwe Wet ruimtefijke ordening (Wro) verplicht een 
gemeenteraad am ten be-hoeve van een goede ruimtelijke mdening een of maar structuurvfsies 
vast te stenen. Hierin diene-n de hoofdhjnen van het ruimtelijk beleid van de gemeenfe te worden 
vastgelegd. Enerzijds worden in de structuurvisie toekomstige plannen met een ruimtelijke 
component en de samenhang daartussen inzichtelijk gemaakt. Anderzijds wordt in de 
structuurvisie de mogelijkheid van kostenverhaal gecreeerd. De structuurvisie tungeert voor OOt 
gemeentebesfuur als (ruimtelijk) afwe-gingskader bij de beoordeling van oieuwe iniliatieven. De 
structuurvisie is daarmee ook te be-schouwen als een Kader voor nieuw op te steHen 
bestemmingsplarmen, 

In de structuurvisie Zuictwest wordt op hootdHjnen vastgelegd waar de gemeente Tilburg op 
maatschappelffk, ecc-nomi5ch en ruimtelijk gebied zou moeten staan in 2020 voor dit gebied. 

De structuurvisie Zuldwest 2020 bestaat uit twee delen: deel 1, de visie en. deel 2 het 
achtergrondrapport. Het plan-MER structuurvisie Zuidwest 2020 maakt iotegraal onderdeel uit 
van deze structuurvisie. 

1.2 Het plangebied 
Het plangebred wordt in het noorden begrensd door het spoor Eindhoven-Breda en de 
woonbebouwing van Wftbrant en Koolhoven (samen 'De Wijk'). Het oosteHjke gedeelte van het 
gabied wordt begrensd door de woonwijken De Blaak en De Reit. Het zufden en westen 
eindigen bij de gel'l'leentegrens. 

HlJltenSthe Lelj' 

AgrariSch 
gebied 

Wijckerhos • -

Figuur 1. 1. Plangebied Zuidwest 
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1.3 Aanleiding en vraagslelling 
De Structuurvisie Zuidwesl 2020 dient bij fe dragen aan een duurzame inrichting van het 
gebied, De aanleidirrg voor het opstelJen van deze structuurvisie betrefL 

1. Ten eerste is het gebied in ruimtetfjke zin aan ean veranderende positfe onderhevig. 
Voorheen was Zuidwest een relatief rusUg buitengebied. Inmiddels ligt dlt gebied ingeklemd 
tussen stedelijke (woon)bebouwing, vliegveld GilLe-Rijen en infrastructuur. En met de 
volfooiing van de Burgemeester Letsc:hertweg is het gebred Zuidwest sinds kort volledig 
afgesloten van de rest van het buitengebied. De druk op het gebied vanuft de stad wordt 
steeds groter en de wegen, zoals de Bredaseweg en de ASS, erl het spoor krijgen steeds 
meer verkeer fe verwerken . Oak de traditionele agrarische functies van het gebied staan 
onder stedelijke druk. De agrarische polerrhe van het gebied marginaliseerf en wordt steeds 
meer stedelfjk verzorgend en dienstverlenend van aard. Voorbeelden daarvan zijn nu af de 
manege en de herfenfarm. Ook transformeren boerderijen steeds vaker tot burgerwoning. 
Zorgarrangementen, recreatie en stadslandbouw zullen steeds meer in dlt gebied 
verschijnen . Onder invloed van voargaande ontwikkelingen transformeerf lUldwest van 
buitengebied naar een stedeHlke groene zone met diverse stedeHjke daims tussen Tilburg 
en Gilze en Rijen. Deze veranderende positie van Zuidwest vraagt om een viste op het 
gebied. 

2. Tot voorheen kon het plangebied getypeerd worden als een refatief rustfg buitengebied, 
maar door allerlei initiatieven en a mbities , die (boven)reglonaal, gemeeriteHjk danwel 
particulier van aard zijn, raakt het gebied steeds meer in de berangstelling. Met name gaat 
het om de grootschalige ontwikkehngen "bedrijventerrein Wijkevoort" en "De Groene 
Kamer", maar ook om kleinschaligere ontwikkehngen zoals de mogelijke reatisatie van 
sportvelden en een uitbreiding van de gotfbaan. Omwille van de duidelijkheid en 
transparantie naar alte belanghebbenden in het gebied toe, is het wenselijk om aile 
ruimfelijke belangen fe inventariseren en in een ruimtelijk Kader fe gieten waar iedereen 
profijt vah heeft. Dat betekeht dat particuHere ontwikkelbelangen met algemene belangen 
ten aantien van onder andere werkgelegenhed, volkshuisvesfing, milieu, verkeer, ecologie, 
cultuurhistorie, recreatie en openbare ruimte in verband worden gebracht om de rufmtelijke 
kwaliteit van het gehele plangebied duurzaam te vergroten . De structuurvisie beoogt zowel 
kadersteflend als inspirerend te zijn. De structuurvrsie maakt het daannee ook mogeHjk om 
(bouw)aanvragen in het gebied beter te kunnen beoorderen dan voorheen. 

3. Er zijn (nieuwe) beleidskaders die doorwerking moeten krijgen: 
a. Onlangs is de structuurvisie van de provincre Noord-Brabant vasfgesteld. Voor het 

pfangebied Zuidwest is daarin een zoekgebied voor verstedelijking opgenomen en een 
deel van het gebied betreft de groenblauwe mantel en groenblauwe kern. In deze 
structuurvisie wordt aan deze begrippen nader invulHrrg gegeven. 

Naast provinciaal beleid zrjn er oak gemeentelijk beteid en gemeentelijke besluiten die 
in deze structuurvisie uitgewer'kt worden: 

b. 20 is de structuurvisie Zuidwesf een uitwerking van onder andere de RuimteH}ke 
Structuurvrsie Tilburg 2020. De Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 heeft een 
globaal detailniveau. Er is vear dit gebied behoefte aan een gedetaflleerdere visie, ean 
kaderstellend plan, em zo in te kunnen spelen of) de diverse initiatieven die op oit 
gebied afkomen. De initfatieven hebben elk hun eigen dynamiek en vallen in het 
algemeen nfet onder de vfgerende befeidslijnen. 

c. fn de Nota Groen 'Dichter bij Groen' vastgesteld (januarf 2010) is Zuidwest, en dan met 
name het bosgebred aangegeven als een van de drie buitenstedelijke groengebieden 
van TillJurg. De verbindfngen van de buitenstede~jjke groengebieden en het stedelijk 
gebied zijn Van belang. Door het groen 'dichterbU' de bewoners van Tilburg te brengen, 
kan men meer genieten van de kwaliteiten en het groen van de lJuitenstedelijke 
groengebieden en wordt het groan en de natuur meer beleeft. De Structuurvisie 
Zuidwest 2020 geeft hier richting aan. 

d. In 2004f2005 heeft het Cottege besloten geen ecologische verbindingszone in de 
noord-zuidzone aan te leggen (waterwingebfed, Drijflanen, rfchtrng De Mast), maar een 
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verbinding te reahseren ''buitenom'' de stad. Daarmee dient in Zu ~dwest een robuuste 
groene zone getealiseerd te worden die de diverse leefgebieden met elkaar verbindt. 
De zone moet Riels Laag-Regte Heide verbfnden met de- hossen van het 
waterwingebied en Het Blok via het agrariseh gebfed in Zuidwest. Meer naar het 
noorden toe vindt de verbinding met de Loonse en Drunense Duinen plaats. 

e. Op 14 december 2009 heeft de Raad op basis van behoefteramingen riieuwe 
bedrijventerreinen besloten dat Wijkevoort op termijn als bedrijventerrein no<li9 is. Deze 
behoefteraming is gebaseerd op ramingen van de provinde 2006. 

f. Op l' februari heeft de I'aad besloten medewerking te verlenen aan de re-alisatie van 
een tophockeycomplex op de locatie Bredaseweg onder een aantal voolWaarden. 

Vraagstelling 

Een deel van het westelijke deel van het plangebied is voormaHg grondgebied van de gemeente 
Gt~ze en RUen en pas in 1997 bij Tilburg gekomen als gevolg vM de gemeentehjke herindeling . 
Het westelijl< deel van het prangebied wordt gekarakteriseerd dOOr de funeHes fandbouw, natuur 
en reereatie (onder andere een golfbaan en manege). Een groat deel van het oostelijk 
plangebied is natuur- en bosgebied en maakt onderdeel uit vall de Ecologfsche Hoofdstmctuur. 

De vragen waar deze structuurvisie eell antwOOrd op moet geven zijn : 

1. Wat is het gewenste toekomstperspeCiief van het totale plangebied? Hierbij gaat het om het 
realiseren van een duurzaam evenwicht tussen stedeffjke functies (zoals bedrijven, sport en 
detaifhandel) en IandeliJke functies (zoals reereatie, agrarische bedrijvigheid, natuur en 
landschap). 

2. Welke uitgangspunten en randvoorwaarden stellen we aan ontwikkefingen In het gebfed? 

1.4 Proces 

De Struetuurvisie Zuidwest 2020 is het resultaat van een proces van enkere jaren, waarrn zowel 
door de gemeente als door bewoners en andere belanghebbenden (zoals 't Geregt, bewoners 
van 't Groene Kwadrant, de provincie, de Groene Kamer, natuurmuseum Brabant) uitgebreid is 
gedacht en gesproken. 

Parallel aan het opsteHen van deze structuu(Visre is een pJanMER opgesteld, aangezien deze 
structuurvisie MER-pliehtige aetiviteiten (WOkevoort en De Groene Kamer) bevat. Deze 
plan MER brengt de gevolgen van de diverse- inltfatieven voor het milieu in beeld. De planMer is 
gebFUrkt om het miHeubelang at te wegen tegen het ruimtelijk- en het economiseh belang om zo 
een visie te kr~gen voor een duurzame toekomst. 

De volgende procedure tot vaststelling van de Structw.J(Visie Zuidwest 2020 is/wordt doorlopen: 

• Colfegebesluit Uitgangspunten en ambitieniveau Struetuurvisie Zurdwest, 16 december 
2008. 

~ Burgerparticipatie (gesprekken met 't Geregt (3 febr. 2009, 11 maart 2009), en bewoners 
van 't Groene Kwadrant (3 febr. 2009)_ 

• VaststeUen coneeptnotitie reikwijdte en detailniveau 6 januari 2009. 
• Inspraakperiode op de notitie reikwijdte erl detailr1iveau Structuurvisie Zuidwest 2020 in het 

Kader van het opsteflen van het pianMER, van 9 januari 2009 tot en met 23 februari 2009. 
• Vaststellen van de notitie reikwfjdte en detailnfveau doorbevoegd gezag: 14 aprit 2009. 
• Collegebesluit waar ingestemd wordt met het pianMER Structuurvisie Zuidwes1, 15 februari 

2011 . 
Vaststellen ontwerp structuurvisie en pianMER door coUege (datum pm) 

• Inspraakperiode op de ontwerp~structuurvisie en pianMER (6 weken). 
• Raadpleging van de Commissie MER. 
• Verwerking van de inspraakreacties. 
• Vaststelling door college en raad (datum pm). 
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1.5 Betekenis Structuurvisie 

De structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke imichting van een gebied waardoor 
voor een ieder in algemene zin duidehjk is of bepaalde initiatieven daarbfnnen passen . Voer het 
gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete 
ruimteiijke besHssingen en voor de inzet daartoe van uitvoerings~nstrumenten, zoals het 
vaststellen van bestemmingsplannen, het beschikbaar stellen van financiEHe middelen ell het 
sluiten van (bestuurs) overeenkomsten. De structuurvisie 9aat tevens in op de wilze waarop het 
gemeentebestuur zfch voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. 

De structuurvisie moet worden gezien als eerl strategisch belefdsdecument. De structuurvisre 
werkt juridisch gezien niet door richting andere overheden en/of burgers. AHeert het 
vaststellende overheidsorgaan zelf - in dit geval de gemeente Tllburg - word! door de 
structuurvisie gebonden. In geval van thans niet voorziene grootschaltge ontwikkeHngen kan 
oak de gemeente afwijken van de structuurvisie, maar dat zal wei grondig gemotiveera moeten 
worden. Om goed te kunnen inspelen op nieuwe (ruimtelijke) entwikkeHngen IS de sfrllC1uurvisie 
grotendeels procedure- en vormvrij. 

1.6 Een gemeentelijke structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke 
ordening (WRO) 

De Wro is beperkt in het steften van inhoudelijke aisen en vormvereisten. Een belangrijke eis is 
dat de structuurvisie een uitvoeringsparagraaf moet bevatten en drgitaal uitwisselbaar diant te 
zijn conform de Praktijkrichtlijn GemeenteHjke Structuurvisie. De Structuurvisie Zuidwest voldoet 
aan deze nieuwe eisen. 

fn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) IS over structuurvisfes het volgende bepaatd 
(hoofdstuk 2, arUkel 2.1 r eerste lid): 'De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goade 
ruimtelijke ordening voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte hiervan een 
structuurvisie vast De structuurvisie bevat de hoofdhjnen van de voorgenomert ontwikkeling van 
dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimteti1k belefd. De 
structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorsteft die voorgenomen 
ontwikkeling te doen verwezenlijken.' Met deze laatste zin wordt de refatie gelegd met de 
grondexptoitaHewet die integraaJ in de Wro is opgenomen. 

1.7 Digitale verplichtingen ten aanzien van gemeentelijke 
structuurvisies 
In beginsel is een structuurvisie Yorm- en procedurevrij . In de Wro is echter bepaald dat de 
kennisgeving van het beslurt tot vaststelling van een structuurvisie via elektronische weg moet 
plaatsvinden en dat bij of krachtens een afgemene maatregel van bestuur regels kunnen 
worden gesteld met betrekking tot de voorbereidrng, vormgeving, inrichhng en 
beschikbaarstemng van structuurvisies. 

Per 1 januari 2010 zijn de digitale verplichtingen van de Wro in werking getreden, OOR voor 
structuurvisies Deze moeten worden vormgegeven, ingericht en beschikbaar gesteld conform 
het IMR02008 en het STR12008. 

De technische uitvoerbaarheid is vastgelegd in de Praktijkrichtlijn gemeentefijke Structuurvisies, 
ook wei de PRgSV2008 genaamd. Het Besluit ruimtelijk ordening (Bra) legt vast dat een 
structuurvisre in elk geval bevat een geometrische ptaatsbepaling van het gebied waarop de 
visie betrekking heeft. Daarmee- wordt het belang van de praktijkrichttijn, die de wijze van 
elektronfsch (digitaat) vastleggen bepaaH, evident. 
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De PRgSV2008 meldt het volgende: "In de Regeling standaarden riJimtelijke ordening is 
bepaald dat bij de digitalisering van ruimtelijke instrumenten gebruik moet worden gemaakt van 
IMR020D8. Oit informatiemodel is de huidige standaard voor de beschriJving en- codering van 
ruimtelijke Instrumenten. IMR02008 is gebaseerd op het Basismodel Geo-lnfoFmatie (NEN 
3610: 2005). Oit Basismodei kent een aantal objectklassen en attributen waarmee aan het 
aardoppervlak geretateerde ruimtelijke objecten kunnen worden gecodeerd . 

IMR02008 gebrufkt slechts ean van deze obJectklas-sen, namelijk PlanologfschGebied. Met 
IMRO wordt de inhoud (reprasentatie van de werkelijkheid) digitaal vastgetegd; het gaat niet om 
de uiteindefijke vormgeving op papter of beeldscherm (presentatie). Met andere woorden, in het 
digitaJe besland vall ruimtelfjke instrumenten wordt de vormgeving van de verbeelding (kleuren, 
lettertypen e.d.) nie1 vastgelegd. De gebruiker van het bestand bouwt zeit de door hem 
gewens1e verbeelding op. Deze verbeelding kan dus een andere presentaUe zim van dezelfde 
gegevens." 

Deze structuurvis-ie is opgestefd conform de Praktijkrichtlijfl gemeentelijke structuurvisies 
(PRgSV200B). 

1.8 M.e.r."plicht 

Met m.e.r. doelen wij op de wettelijke procedure, waarvan het opstellen van een MER eM 
onderdeel is. Het MER is het milieueffectrapport, waarin de effecten van bij wet bepaalde 
orltwikkelingen worden beschreven. 

De Structuurvisie Zuidwest 2020 is kaderstellend vom tenmrnste twee mogelijk m.e.r.
(beoordelings)plfchtige activiteiten, te weten bedrijventerrein Wfjkevoort en De Groene Kamer. 

Wtjkevoort is in zijn meest omvangrijke vorm een bedrijventerrein van 110 hectare brut6. Dit is 
niei direct m.e.r.-plichtig, maar m.e.r. beoordelingsplichtjg. Gegeven de grote impact van een 
dergelijk bedrijventerreih op het gebied is het aannemefijk dat hfervoor een MER moet worden 
opgesteld. De Groene Kamer is MER-pfichtig omdat het een toeristische voorziening is- met 
meer dan 500.000 bezoekers per jaar. Oit betekent dat tn het kader van de plan- en 
besluitvorm ~ng rond de structuurvisie een ptan-rrLe.r. procedure dient te worden doorlopen. Ott 
om vroegtijdig inzicht te krijgen in de (potentiele) milieueffecten van de verschillende 
ontwrkkelingen waaraan de structuurvisie ruimte biedt om ZE} bij te dragen aan de plan- en 
besfuitvorming. 

Bij de totstandkoming van de structuurvisie is de opstemng van de ptanMER direct betrokken 
Oe pianMER biedt daarbij de inbreng van rerevante milieuaspecterr in een vroeg stadium van 
het ontwerpproces. Een pianMER is geen doel op zich maar facil rteert de besluitvorming en 
geeft bestuurders inzicht in de milieuconsequenties van de belangrijkste keuzes urt de 
structuurvisie. 

1.9 Leeswijzer 

In dit deelrapport, de visie, word! de ruimtelijke visie op het gebied Zuidwest beschreven. Met 
behulp van de lagenbenadering (de juiste functie op de juiste plaats op basis van bestaande en 
poterrtiele kwaliteiten in het gabied), de programmering voor werken, groen, voorzieningen, 
huidige planorogische inzichten van verschiIlende overheden, if"fspraak op en vooroverleg over 
de plannen voor het gebied, is de Structuurvisie Zurdwest 2020 met plankaart ontstaan. In 
hoofdsfuk 2 van dit deetrapport worden de beleidskaders beschreven. en in het 
achtergrondrapport worden de-Le verschillende onderleggers- besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft 
kort de Iwppeling tussen planMER en structuurvisie Zuidwest en welke consequenties de 
resultaten van het pianMER hebben voar de structuurvisie. Hoofdstuk 4 beschrijft de amb~tie 
van deze structuurvisie. Hoofdstuk 5 gaat in op d'e verschmende deelgebieden van de 
structuuI'Visie. Tot slot wordt in de hoofdstukken 6 en 7 ingegaan op de gebiedsexploitatie en 
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Hoofdstuk 2 
Zuidwest 

Uilgangspunten Structuurvisie 

Op 16 december 2008 heeft he! College van B&W de uitgangspunten voor de Structuurvisie 
Zuidwest 2020 vastgesteld . Deze uitgangspunten zijn in het achtergrondrapport opgenomen. 

Verder is er een aantal beleidskaders waarmee blj de opstelling van de structuurvisie Zuidwest 
rekening is gehouden. Dit hoofdstuk gaat kort in op deze kaders. fn het achtergrondrappott 
wordt dieper in gegaan op de bestaande beleidskaders en staat meer over het sectorale 
gemeentelijke beleid. 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Tweede Structuurschema Militaire Terreinen 

Het Tweede Structuurschema MIHtaire Terreinen (SMT-2) is een planologische kernbesliss[ng 
die de 

hoofdlijnen bevat van het rijksbeleid voar mmtaire terreinen en comp!exen. Doelsterrfng van het 
SMT -2 is het scheppen van de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. voor de gereedstelling en 
instandhouding van de krijgsrnacht. Verwezenlijking van de infrastructuur voor huisvesten, 
opleiden en oefenen van de krijgsmacht, doelmatige be-nutting van het ruimtebeslag, versterking 
van de ruimtelijke kwallteit en verweving van functies waar mogeHjkJscheiding waar nodig zijn 
sleutelwoorden brj het vastleggen van het ruimtegebruik door Defensle. 

Voor het goed kunnen functioneren van haar bestand aan vliegtuigen, helikopters en geleide 
wapens heeft de krijgsmacht bahoefte aan miUtaire luchtvaartterreinen. Vliegveld Gflze-Rijen, 
dat grenst aan het gebied Zuidwest, is daar een van. 

Conform de ICAO-normen wordt rondom de vliegbasfs een obstakelvrij vlak gehanteerd dat 
begint met een hOrtlOntaar vlak van 45 m. hoog met een straal van 4 km rond de 
landingsdrempefs dat overgaat in een conisch vlak met een helling oplopend van 45 m. tot 145 
m. over een afstand van 2 km. Dit obstakelvrij vfak geldt naast de reeds bestaande 
invliegfunnel. 

Voor de exteme veitigheid rondom munitiecomplexen geldt eerl veiligheidsbeleid loals 
geformuleerd in de Circulaire Van Houwelingen uft 1988. 

Ptangebred Zurdwest ligf btnnen de directe invloedssfeer van vliegveld Gilze Rijell. Daarmee 
worden beperkingen gelegd op Zuidwest ten aanzien van onder andere ge'uidgevoefige 
bestemmingen en hoogtes van bebouwing. Tevena worden ten aanzien van externe veiligheid 
eisen gestefd aan nieuwe ontwikkelingen. 
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2.2 Provinciaal en reglonaal beleid 

2.2.1 Structuunfisie Noord-Brabant 

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Noord-Brabant in werking getreden. De structuurvisie is 
een planvorm uit de nieuwe wet op de fuimtelijke ordening. De structuurvisie is aileen 
z:elfbindend voor de provincie. Echter: onderdelen ult de structuurvisie worden opgenomen fn de 
provincfale Verordenfng. De verordening is een van de insfrumenten uit de structuurvisie om de 
provrnciale doefen Ie realiseren. De Verdrdening is bindenct voor een ieder. 

In de strucluurvisie staat de visie van de provincre over het mimtelijk belerd besrnreven. De 
provincie ordent aan de hand van 4 structuren: groenblauw, agrarlscn, stedefijk en 
infrastructuur. Op de structuurkaart (figuur 2.1) zi;n deze vier structuren verbeeld. De exacte 
begrenzing van deze structuren komt terug in de provrnciale Verardening Ruimte. 

Tapa bv~ pro~ 
NoD"; r.mo..., l200:» 

~9"""*''''''~ __ teIC 

W .. ~ogogol><od 

o.",ongd Iondol'llC~ 

~~. 

ao.o.,.",booppy-fW 

1 ..... 90 ........ -(1)·9 

"-on Io hotloMoIot. go~ 

~"""W~~.ban, 

~"""' M,,",diiIc 

-rl 

ItIfrolft'Uctvtlt w __ 

~ 

~""'!I 

~ Itgs: Iho;dJ;j , 
a~_ 

~HOV~ 

~--., 

000iIt rpoo. ---""'90"'01 -.......g 
Wc.h~ .. ~Pf1\J"'·· l!!ir"Jd~ • .,AA-p9f1 

~ 

eu. ~.I'\I'l" 1u;~..s"9 

r1o~ .. 
~ oppentkl~r.,.., ~rw0 .IIr_b.~.·n 

Ib~n ~n btfjloer! de prtWlnci4» 

Figuur 2. 1 Uitsnede structurenkaart, structuurvisie Noord-Brabant 

Sttuctuurvisie Zuidwes! 2020' 

N 

K .... '~.OCO· A 



1 c Groenblauwe structuur 

Doelen voor de groenblauwe structuur zijn het verhogen van de biodiversiteit, eerl robuuste en 
veerkrachtige structuuf, fandschappelijke contrasten versterken en de gebruikswaarde van 
natuur en water verbeteren. 

De groenbfauwe structuur be staat uit drie perspectieven : 

• kerngebied groenblauw: behoud en ontwikkeling van het natuur- en watersysteem. Dit 
gebied bestaat uit EHS (ecologische hoefdstructuur), robuuste ecologische 
verbindingszones (evz) ef) waterstructurel1. Veer wat betreft de gemeente Tilburg is het 
kemgebied groenblauw vooral aan de westzijde van de stad te vindan. 

• groenblauwe mantel: De groenblauwe mantel is veelal gemengd agrarisch gebied. Hier 
staat behoud en ontwikkeling van natuur, water en landschap centraal. In Zuidwest maakt 
met name het zuidelijk deel van het agrarisch gebied en delen van de landgoederenzone 
onderdeel uit van de groenblauwe mantel. 

• waterberging. 

Het beleid is gericht op een toename van de belevingswaarde en recreatieve waarde van het 
landschap. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen en (kapitaal)intensieve vormen van Jandbouw en 
recreatie zijn strijdig aan de groenblauwe J'hantet. De ontwikkelingsmogelijkheden voar deze 
intensievere functies zijn dan ook beperkt. Recreatieve ontwikkeHngen, met name op bestaande 
locaties (bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bedrijfslocaties) zijn mogeliJk als hierdoor een 
b~jdrage wordt geleverd aan de versterking van natuur, water en landschap. 

2. AgrarischE: structuur 

Het doel voor deze structuur is een breed georienteerde plattelandseconomie, ruimte voor 
schaalvergroting, innovatie, intensivering, duurzame land- en tuinbouw en een bijdrage aan 
versterking van het landschap. De agrarfsche structuur wordt verdeeld in gemengd agrarisch 
gebied en primair agrarisch gebied. Een deel van Zuidwest Tilburg van in hat gemengda 
agrarfsche gebi'ed. Binnen het gemengd agrarisch gabied is naast ruimte voor land- en 
tuinbouw ook ruimte voor de niet-agrarische functies. Daarbij kan gedacht worden aan: 

• verbreding van agrarische activiteiten, maar oak als zelfstandige funcUe, bijvoorbeeld op 
vrijkomende locaties. 

• Ruimte voor ontwikkeling van funches gericht op inwoners van kernen. 
Rondom de groenblauwe mantel is ontwikkeling mear afgestemd op het ondernemen in een 
groene omgeving en versterking van natuur- en landschapswaarden. 

3. Stedelijke structuur 

Voor de stedetijke structuur staan centraal een concentratie van verstedelijking, zorgvuldig 
ruimtegebruik, ruimteliike kwalifeit en verknopirlg van stedelijke ontwikkelingen me! 
infrastructuur. 

De structuurvisie maakt onderscheid in stedefijk cOrlcentrattegebied (in de regia Hart van 
Brabant zijn dat de steden/kernen Tilburg, Waarwijk. Gairle, Dongen, Gilze en Rijen) en overig 
stedelifk gebied (in de regio Hart van Brabant~ Loon op Zand, Oisterwijk en Hilvarenbeek). 

Als zoekgebied voor verstedelijking is in Zuidwest W~jkevoort aangewezen. Aangegeven wordt: 
dat afspraken over wonen en werken regionaaf afgestemd gaan worden. De structuurvisie gaat 
niet in op te realiseren kwantiteiten. 

4. Infrastructuur 
Het infrastructuurnetwerk van de provincia Noord-8rabant besfaat uit een fijnmazig en 
samenhangend netwerk van wegen, spoorlijnen, vaarwegen, luchthavens en buisleidingenT 

Het doel voor wat betreft infrastfuctuur is: 

• een betere verknoping van iilftastructuur en ruimtelijke onfwikkelingen; 
• het bevordereri van bereikbaarheid: muftimodaliteit. 
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2.2.2 Verordening Ruimte Noord .. Brabant 

2.2.2.1 Algemeen 
De Verordenfng Rurmte is op 1 maart 2011 in werking getreden. Deze verordening stelt eisen 
aan door de gemeenten in Noord-Brabant op te, stellen bestemmingsplannen, projectbes(uiten 
en beheersverordeningen. De verordenfng vormt een toetsingskader voor bouwaanvragen die 
betrekkrng hebben op de intensreve veehouderij. 

De Verordening ruimte bevat regefs voar: 

.. Regionaal perspectief voor wonen en werken; 
• Ruimte-voor-ruimteregeling 

LandgoederenregeHng; 
• Groene Hoofd-Structuur-natuur/Ecologische HoofdstructuUF; 

Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen; 
• Grond- en oppervlaktewatersysteem; 

Land- en tuinbouw; 
• Zorgplicht voor ruimteHjke kwaHteit, kwaliteitsverbetering van het fandschap; 

Regeling van winturbines en regels voor bovenregionale detailhandel en 
leisurevoorzieningen; 

• Regels inzake compensatie; 
• Diverse wateronderwerpen vanuit het pravinciaaf Waterplan; 
• Regeling herbestemming van bouwblokken waar de RBV-regeling is toegepast; 

Regeling vaar glasluinbouw: aanwijzing van vestigingsgebied op verzook; 
• Regeling agrarische gebieden; 
• Regeling groenblauwe mantel; 
• Bescherming van aardkundige en cultuurhistarische waarden en nationale landschappen. 

Op onderstaande afbeeldingen en in de paragrafen 2.2.2.2 etl 2.2.2.3 is aangegeven op' welke
wijze Tilburg Zuidwest in de Verordening Ruimte is opgenomen 

Figuur 2.2 Verordening ruimte, Sfedefijk gebied 
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2.2.2.2 Natuur en landschap 

Figuur 2.5 Verordenir1g rOimte, Natuur en landschap 
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De ecologische hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en 
verbiJidingszOMS. De ecologtsche Mofdstructuur bevat gebieden waar de belangrfjkste 
natuul'Waarden aanwezig Li}n met als doel deze 1e beschermen en te ontwikkelen. De 
bescMrming vindt plaats via de ruimtelijke vastlegging van de grenzen van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) tn de veroraening. In de Verordening Ruimte is voorgeschreven dat een 
bestemmrngsplan gericht moot zfjn Of) bescherming en ontwikketing van de natuur. Op welk 
type namur de voorschriften van het bestemmingsplan geericht moeten zijn is niet in de 
verordening zetf geregeld maar in het Natuurbeheerptan. 

Groenblauwe mantel 

De gr'oenblauwe mantel vormt het gebied fussen enerzijds het kerngebred groenblauw en het 
agrarisch gebied, als ook het stedelijk gebied. Het kerngebied groenblauw wordt ommanteld 
met gebteden om de kernen te versterken en Ie verbinden. 

De groenbfauwe mantel bestaat overwegend uit grondgebortden agrarisch gebied, met 
belangrljke nevenfuncties voor natuur, water en (niet-bezoekersintensieve) retreatie . Door iFl de 
groenblauwe mantel in te zetten op het behoud en ontwikkeIing van natuur en water (-beheerr 
wordt bijgedragen aan de bescherming van de waarden in het aanliggende kerngebfed 
groenblauw. De groenblauwe mantel ondersteunt het beleid van de groenbtauwe kern, maar 
heeft 66k eigenstandige betekenis voor biodiversiteit, water en landschap. 

Binnen de groenblauwe mantel zijn de zogenaamde "beheersgebfeden" van de ecologlsche 
hoofdstructuur opgenomen. In het beheersgebied EHS wordt op agrarische gronden gewerkt 
aan inrichting en beheer van natuur en landschap en de kwaliteitsverbeterfng daarvan. 
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2.2.2.3 Ontwikkeling intensieve. veehouderij 

Mullen 

E.rptllot .. r~b.d 

V~r~ 

~~~.~ 

Pr __ lc:rndbo~~bItd, 

Irt WOOf '''_"''og$ / ~ 
s..1III<fotf 1ondb0UW0ftlWt~f,ng~ 

C Ont~ del Ii 4, lid 4 

SpecIiefi'e locate 

Figuur 2.6 Verordening ((jimte, Ontwikkeling intensieve veehouderij 

De ontwikkelingsrnogelijkheden van de intensieve veehouderij zljn opgenome-n ir1 de 
Verordening ruimte. tn de gebieden random woongebieden of natuur is uitbreiding uitgeslo1en 
en streeft de prov~ncie naar sanering van intensieve veehouderijen (extensiveringsge-bieden). In 
het verwevingsgebied fs een beperkte ontwfkkeling op duurzame locaUes 1 mogelijk als er ook 
zorg gedragen wordt yoor een goede tandschappelijke inpassing. Iii 
fandbouwonfwikkelingsgebieden worden ruime mogelijkheden voor ontwikkelfng gebode-n. 
Zuidwest behoort niet tot de landbouwontwikketingsgebieden. 

Bfnnen de groenblauwe mantet, die deef uitmaakt van het extertsiverfngsgebie-d voor de 
intensieve veehouderij, biedt de provincie ruimte aan de groeiende vraag naar "diensten" die het 
landelijke gebled aan de samenteving kan bleden. De groenblauwe mantel bestaat ove-rwegend 
uit gemengd landelijk gebied met belangrfjke nevenfuncties voor natuur en water. Het zfjn 
gebieden grenzend aan het kemgebied natuur en water die bijdragen aan de bescherrrting van 
de waarden in het kemgebied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water(-beheer) 
en landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormell' van 
grondgebonden agrarlsch grondgebruik zijn van blijvend belang v~~r de ontwikkeling van 
groene en blauwe waarden. Binnen het gebied figgen kansen voor recreatie en toertsme 
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2~3 Gemeentelijk beleid en gemeentelijke besluften 

2.3.1 Ruimtelijke 8tructuurvisie TUburg 2020 

De RufmteHjke Structuurvisie Tilburg 2020 is het ruimteJijk beleidskader voor toekomstige 
ontwikkeHngen in de gemeente Tilburg; dus ook voer het gebled Zuidwest. In de Structuurvisie 
Tilburg is het centrafe ruimte~ijke thema 'stad van contrasten', uitgewerkt in een aantal thema's. 
Bij de ontwikkelil1g van de Structuurvisie Zuidwest rs een van de thema's van belang: 

Tilburg Stad in het Landschap: dit betekent dat rntel1sief wordt gebouwd in de bestaande stad. 
Centraal staat dat het groene en open buitengebfed zoveel mogelijk behouden en gekoesterd 
wordt. Wanneer verstedeHjktng in het buitengebied p~aatsvindt is het doel zoveel mogelijk 
bestaande (natuurHjke) kwafiteiten van het gebied te handhaven en te benutten (natuur, 
recreatief landbouw, cultuurhistorie). In Zuidwest lig! voor Wi]kevoort de opgave een 
bedrijventerrein te realiseren . Om die plekken op het spoor te komen waar de 
verstedelijkingsopgave hel best in deze gebieden is in te passen, is gebruik gemaakt van de 
zogenaamde lagenbenaderfng (Lie ook hoofdstuk 5 van het achtergrondrapport). 

AHS landbouw 

WOller! bestaatld 

_ Werken besfaand 

.. Werkenrrieuw 

Figuur 2. t Fragment plankaart Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 
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2.3.2 Nut en noodzaak Wijkevoort 

Op 14 december 2009 is door de raad de nota Nut en noodzaak Wijkevoort vClStgesteld. De 
nota nut en noodzaak Wijkevoort geeft €len overzicht van de verwachte vraag naar rufmte op 
bedrijventerreinen. het programma voor nfeuwe bedrijventerre~nen. herstructureringen en 
dreigende transformatie op bestaande (bfnnenwUkse) bedrijventerreinen en de puur 
kwantitaHeve vraag-aanbodconfrontatie die daaruit vall af te feiden Daarnaast ~ aangegeven 
op welke wijze nu wordt samengewerkt met de regiogemeenten voor wat betreft afstemmfng 
van de bedrijventerreinenprogramma's art zorgvuldig furmtegebruik (het regionaal 
gronduitgifteprotocol). Tevens is ingegaan op de acties die recent zjjn gestart vanwege het 
Convenant Bedrijventerreinen om onder regie van de provincie te komen tot regionale 
herstructureringsprogramma's. 

In de Nut en noodzaak W~jkevoort is op oasis van de geraamde vraag naar (uimte voar 
bedrijvigheid geconclvdeerd dat de ontwikkeling van Wijkevaori tot bedrijventerrein op termijn 
nodig is. Op basis van de ramrngen en de voartgang van de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrtjventerreinen lal oat naar 
verwachting. voor 2020 aan de ~rda zijn. Deze ramrngen zijn gebaseerd op de Bedrfjfs Locatie 
Monitor (BLM) van het CPS en Planbureau voor de Leefomgeving met een aantal spedfiek 
Brabantse accenten. 

Het programma met ontwikkellocaties voor nieuwe bedrijVenlocaties is door de raad vastgesteld 
eri besloten is de planontwikkeling voor de zogenaamde zachte plancapacitert ter hand ta 
namen of door te zetten en voor de zachte locaties bestemmingsplannen vast te s1ellen zadat 
daze locaties kunnen worden ontwikkeld tot bedrijventerreinen wanneer ze daarvoor nodig zijn. 
In de nota is Wijkevoori opgenomen met een zachte plancapaciteit van 110 hectare bruto. 

Tilburg heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt am nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen nadrukkefijk te profileren aan de hand van de gevestigde of gewenste 
bedrijvigheld. Voor Tradepark 58 is gekozen voor het profiel hoogwaardig & innovatief. 
Katsbogten staat voor transport. distributie en opslag, Vossen berg West I en het toekomstig 
Vossen berg West II (uitgifte gestart eind 2009) staan voor grootscMlige logistiek. In de nota Nut 
& noodzaak Wijkevoort is geen specifiek profiel voorzien als Wijkevoort tot bedrijventerrein 
wordt ontwikkeld. 

2.3.3 Nut en noodzaak Maintenance 

In 2009 is de economische nut & noodzaak van de ontwikkeling van een specifieke locaUe voor 
maintenance-bedr!jvigheid (Iuchtvaartgebonden oedrijvigheid) in Tilburg in beeld gebracht in de 
nota "Nut en noodzaak Maintenance". Maintenance is de naam waaronder ondememrngen. 
onderwijsinstellingen en overheden (de 30's) samenwerken aan- het versterken van de 
intemationale concurrentiepositie van Neder~and en het Nederfandse bedrijfsleven op het vlak 
van onderhoud (Maintenance), reparatie (Repair} & revfsie (Overhaul) voor comptexe 
instafiaties, apparaten en kapitaalgoederen. 

De nota nut & noodzaak Maintenance gaat kart in op het Maintenance Valley concept en het 
World Class Maintenance programma, gevolgd door de kenmerken van luchtvaart I 
maintenance bedrijvigheid. de situatie in de regia Tilburg, de meerwaarde van fysreke clustering 
van maintenance bedrijvigheid en een profiel voor de Maintenance Campus. Op basis daarvan 
wordt een conclusie getrokken over het mogelijke ontwikkelscenario. 
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in de nota wordt gecOncludeetd dat een verspteide vestiginQ van (nieUwe) 
luchtvaartlmaintenance beddjvigheid op nieLiwe (direct uifgeafbare) en de bestaanoe raguliere 
bedrijventerreinen In de stad mogelijK is; maar tegelijkertijd ock €len subdPtimale kelize is, 
omdat door verspreide vestiQing niet alia voordelen van fysieke clustering kUnnen worden 
gerealiseerd/benut. Wijkev'Odrt wordt gezien als de poteritieel meest gescliikte locatie v'oor zein 
fysieke clustering. Explieiet is geen spraKe van een KoppeHng van nieuwvesUging of VEirliulzing 
van (al dan nfet iii Tilbllrg gevestigde) maintenance bedrijvigheid aan de nut en nooozaak Vah 
de ontwikkeling van WijkeVooi't. Die onfwikkeHng wordt of] teFmijn, op oasis van de geraamde 
vraag, $OWiesO nodig geacht. Ander$om is/wordt WijkevooFf dus niet specifiek gethematisaem 
voar maintenance-bedrijvigheid. 

2.3.4 De Groene mal 

Ondanks het bestaande groen- en natuurbeleid, zoals vastgelegd in het Groenstructuurplan en 
Groenstructuurplan Plus, wees de praktijk uit dat natuur in deze nota's te wernig werd 
beschermd en te onduidelijk werd begrensd. Dit leverde bil verschillende nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen discussies op tussen natuur- en miHeuorganisaties, de iandbouw en de 
gemeente Tilburg. Hierdoor ontstonden onder andere vertragingen in de beslultvorming van 
plannen. Verder was er sprake van onvoldoende duidelijkheld en begdp over wederzijdse 
standpunten en bestond er onzekerheid over het compenseren van aangetaste groene 
gebieden. 

Om hieraan een einde te maken is in 2002 de Kadernota Groene Mal vastgesteld. Deze nota is 
in gezamenlijkheid met de gemeente Tilburg, de SUchting Brabantse Milieufederatie, de 
Stichting Het Noordbrabants Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten, de 
Milieuwerkgroep WNM Tilburg, de ZuideHjke Land- en Turnbouworganisatie, de provinde 
Noord-Brabant en de waterschappen De Dongestroom en De Dommel opgesteld. De kadernota 
heeft als doel een ruimtelijk Kader vast te leggen: een robuuste en duurzame samenhangende 
ecologische structuur rondom de stad Tiiburg en de Kernen Berkel"Enschot en Udenhout, die 
sturing geeft aan (stedelijke) ruimtelijke ontwikkel ingen, kortom een 'Groene Mar. In de nota 
zijn afspraken over het behoud en de ontwikkeling van daze Groene Mal tot 2015 vastgeiegd. 
De Groene Mal maakt verstederijking mogehjk in balans met de groene omgeving waarbij zlj 
voldoende robuust is om de indirecte gevoigen van verstedeifjking, zoals recreatief 
medegebrurk, op te kunnen vangen, Water speelt als ordenend principe een belangrijke roi 
binnen de Groene Mal. 

In de Kadernota Groene Mal is ook de zogenaamde Noord~Zuidzone opgenomen. Deze zone 
moet, over het Wilheiminakanaal, een ecologfsche verbinding tussen de gebieden De Mast·Huis 
ter Heide en Drijflanen-Landgoederenzone-Kaai"stoep reaHsereri , In samenwerklng met Alterra 
is in 2004 een onderzoek verr'icht naar de mogeHjkheden am deLe duurzaam met elkaar te 
verbinden. Uit de studie is gebleken dat de realisatie van een duurzanie verbindirig. zeer 
gecompliceerd is. Het College lieeft vervolgens besfoten af te zien van realisatie van de 
verbindirig . Hierbij is wei aangegeven dat dan de ecologische verbiriding' buiten het stedelijk 
gebled om moet worden gelegd. 
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Figuur 2.8 Ontwerpschets verbinding 'buifenom' (bran: Noard-Zuidzane Groene Mal Tifburg, 
2004) 

2.3.5 Nota Groen 'Dichter bij Groen' 

In de Nota Groen Uanuari 2010) is Zuidwest, en dan met name het bosgebied aangegeven als 
een van de drie buitenstedelijke groengebieden van Tilburg. De verbindfngen van de 
buitenstedelijke groengebieden en het stedelijk gebied zUn van belang. Door het groen 
'dichterbij' de bewoners van Tilburg te brengen. kan men meer genieten van de kwaliteiten en 
het graM Var'I de buitenstedelijke groengebieden en wordt het groen en de natuur meer beleeft . 

Figuur 2. 9 De drie buitenstedelijke groengebieden Tilburg Zuidwest, Tilburg Noordoost en 
Landschapspark Moerenburg verbinden met de stad 

2.3.6 Structuurvisie Water en Riolering 

Het gemeentelijk waterbeleid is vastgelegd in de Structuurvisie Water en Riolering (vastgestetd 
in oktober' 2009), waarin het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 is opgenomen. In de 
structuurvisie Water en ~iolering zijn algemene doelstellingen geformuleerd met betrekking tot 
het gemeentelijk waterbeleid op de lange termijn, gebaseerd op de duurzaamheidsgedachte. In 
de Structuul'Visie Water en Riolering zijn de volgende hoofddoelstellingen voor het gemeentelijk 
waterbelerd opgenomen: 

• Duurzaam en veerkrachtig watersysteem bevorderen/herstellen; 
Optimalisatie van de waterketen: zuinig en efficient gebruik van water; 
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• Vergroten van de belevings-, ecologische-, economiscne ef'l recreatieve waarde van water. 

De hoofddoelstelHngen zlJn vertaald in: range termijMoelstellingen voor de verschillende 
compartimenten van het watersysteem. 

Specifier<: voor Zuidwest is opgenomen dat het grondwaterbeschermingsbeleid in het 
waterwingebi'ed van pompstation GilzerMan gecontinueerd wordf conform provinciaal beleid 
volgens de KaderrichUijn Water. De beek de Oude Leij/Donge zal voor zover mogelijk een 
natuurlijk karakter en inrichting krijgen. De oeekloop van de Donge/Oude- Leij wordt herstefd. In 
het gebred dat direct ten westen van de Bleak Jigt, rs een zoekgebied voor een waterpark 
benoemd. 

Bij concrete ptaMr'itwikkeling wOrdt het beleid uit de structuurvisie Water en Riolering nader 
uitgewerkt. 

2.3.7 Kadetnota Toerisme en Recreatie 2003-2010, De TUburgse Ervaring 

In de kadernota wordt met betrekking tot toerisme en recreatie gepleit vOCr ean strategie met 4 
sporen te weten: 

1. Randvoorwaarden: gemeentelijke iobedding van toerisme en (regionale) samenwerking; 
2. Toeristische infrastructuur: uitbreiding van (verblijfs}accomrnodatie en bewegwijzering; 
3. Productontwikkeling: gericht op drie speerpunten: cultuurtOerisme, evenementen en 

recreeren in het groen; 
4. Pramotie: toerisme en recreatie als nieuw element van stadspromotie. 

Voor deze structuurvisie zijn met name de punten 2 en 3 van belang. 

Met be-trekking tot natuurrecreatie geeft de kademota aan dat het belangrijk is het bestaande 
toeristiscn-reereatieve aanbod in net bLiitengebied op orde te houden en verd~r te ontwikkelen. 
Hierbij karl gedacht worden aan de bestaaf'lde wandel-. flets- en ruiterrautes. De toeristische 
kracht van de geme-ente zit in de oombinatie van het groen in het bultgebied met het stedelijk 
recreatieve product. 

2.3.8 Kadernota Sport in Tilburg, Niemand buiten spel 

De Kadernota Sport (Niemand buiten spet, Van accommodatie naar participatie, (november 
2007) geeft aan dat een van de ambifies is "sport- en spelmogeliikheden "dicht bij huis" te 
creeren. Het moet vanzelfsprekend zfjn dat 'ruimte voor sport' tot de vaste onderdeien behoort 
van ieder programma van eisen bij planontwikkelFng. 

In de kademota sport "Nfemand bUitenspel" wordt de brug tussen breedte~ en topsport duidelijk 
beschreven. Topsport is waardevol vOQr Tilburg en haar inwoners. Het heeft een betangrijke 
maatschappelijke functie voar de stad. Topsport enthousiasmeert mensen om zelf te gaan 
sporten. Daarnaast boeit het heel veel mensen. Het he eft een functie als sociale 
ontmoetfngsplaats, een uiting die sociale binding en integratfe kan bevorderen. Topsport IS 
tevens economisch en promotioneef van be lang voor de stad. De gemeente Tilburg hanteert ~n 
samenspraak met het Platform Topsport de volgende doe len : 

1. Verbeteren van het Tilburgse sportklrmaat. Te denken valt aan: 
• Meer maatschappelijke waardering voor tops port; 
• Meer aandacht voor topsport in relatte tot het bedrijfs[even; 
• Meer aandacht voor fopsport in de media (niet aileen voetbal). 
2. Tilburg zal zich met name op topsporfgebied meer gaan proflleren, 
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2.3.9 l'ophockeycomplex 

Op 1 februari 2010 heeft de Raad. onder een aaotal voorwaarden, besloten medewerking te 
verra-nen aan de rea~isatie van een tophockeycomplex aan de Bredaseweg, waar de gefuseerde 
elubS T.M.H.C Tifburg en T.M.H.C Forward kurmen gaan spelen. TMHC Forward zat daarmee 
verhuizen van Stappegoor naar de huidige locatie van TMHC Tilburg aan de Bredaseweg. De 
realisatie van een tophockeycomplex komt ten goede aan zowel de breedte- als topsport, en 
daamee aal1 de ambitie die beschreven is in de kadernota Sport (zie ook paragraaf 2.3.8). 

2.3.10 Strucfuurvisie Bredaseweg 

In december 2000 is de StruetuurviSia Bredaseweg vastgesteld. Deze is opgesteld om aflerlei 
ontwikkelingen die langs de Bredaseweg, in de "Iandgoederenzone", spelen een richhnggevend 
kader te bieden. De structuurvisie beschrijft de ecologisehe kwaliteiten van het gebied, de 
geschiedenis, het ruimtelijk streefbeeld op de lange termijn en een vertallng naar het 
gemeentelijk beleid. De kwanteit van de landgoederenzone aan de Bredaseweg ligt vonral in het 
samenspef van natuurlijke en cultuurlijke elementerl. De kwaliteit van het landgoedkarakter 
wordt door de volgende elementer'! gedefinieerd 

• de Btedaseweg als ruggengraat van het gebied, met een- in totaat lage 
bebouwingsdichtheid; 

• een aantallctndhufzen met bijbehorende tuinen en parken, gerelateerd aan de weg; 
• bebost gebied, zander bebouwing, 
• de afwisseling van 'open' (ruimte rond de huizen, enkele akkers en weiden) en 'dicht'. 

Het beleid voor de landgoederenzone is conserverend van aard. 

2.3.11 Detailhandelsstructuurvisie 2006 

De detailhandelsstructuurvisie 2006 staat de reaIisatie van De Groene Kamer toe. Verdere 
detaithandel in Zuidwest is niet wenselijk. Ten aanzien vallo De Groane Kamer stelt zij: 

• Oat het concept zodanig dient te zUn dal de regionale en bovEJrtregionale consumer1t bereikt 
gaat worden. Het concept dient daarvoor eerl bepaalde uniefteit te hebben. Aangeven dient 
te worden wat wei en wat niet kan (assortimentsJijsten). Een reguliere woonboulevard en 
sUpermarkten zijn niet toegestaan. 

• Oat vanutt de visie op de detailhandelsstructuuf, en rekening houdMd met de aanwezige 
marktruimte, er de noodzaak is om voldoende massa te creeren die aanstuit brj de 
karakteristieken van de locatie. Op de locatie past een totale omvang van maxima-al 
ca.10.000 a 15.000 m2 w.v.·o. naast andere funeties (horeca, diensten e.d.). 

2.4 Bestemmingsplannen 

Voor het plangebied Zuidwesf is een aantal bestemmingsplannen van kracht 

• Buitengebied West, vastgesteld 16 januari 2010; 
Buitengebied Zutd-West, vastgesteld 26 februari 2010, provincia!e aanwijzing 6 april 2010; 
Bestemmingsplan Larldgoederenzone, vastgesteld 4 juni 2010; 

• Bestemmingsplan Amarant-Mariahof, Bredaseweg, vastgesteld 1 februari 2010 

2.5 Programmatische opgaven 

In deze paragraaf komen de programmatische opgaven voor het gebied Zurdwest aal1 bod. De 
opgavan vloeien voort uit vastgesteld belaid van overheden erl ambfties van overheden en 
parl~cllli~fe irHhatiefnemers. De opgaven hebben betrekkrng up natuur, landschap, 
cultuurhistorre, water, het agrarisch gebied, werken, voorzieningen, sport & recreatie. 
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2.5.1 Natuur. landschap. cultuurhistorie en water 

De pmgrammatiscne opgaven voor natuur, landschap en water bestaan urt de volgende 
onderdelen: 

Programma met betrekkrng tot ecologische kemgebleden en verbindingszones; 
Uitgangspunten ecorogische verb~ndingszones; 
Programma ten gevorge van ecologiscne knefpunten~ 
Opgaven landschap en cliltuurhistorie; 
Wateropgaverl. 

2.5.1.1 Ecologische kerngebieden en verbindingszones 

In Zuidwest is natuur aanwezig in de vorm van ecologische ke-rngebiedell en verbiJidingszones. 
Deze gebieden en zones maken deels onderdeel uit van de EcOlogische Hoofdstruciuur. In 
onderstaande ffguur is drt weergegeven. Benaming en achtergror1dififormatie- lijn te virlden in 
tabel 2.1 en 2.2. 

De- opgave voor deze kerngebieden bestaat uif handMving en versterking van deze gebieden 
conform reeds ingezet belerd. Oit bete-kent naast behoud van de bestaande oppervlakte natuur 
ook het beperken en oplossen van Darrieres als gavolg van hekwerken en infrastrucfuur en net 
behouden eniof verbeteren van de bestaande kwahteit van de gestelde natuurdoeltypen. 

In het algemeen dient er aandacht 1e z~jn voar mitigatie en compensatie van natuurwaarden. 
Dat betekent dat ervoor' gezor'gd wordt dat het areaat aan natuurgebreden en de kwaliteit van de 
natuur rtiet achterllrt mag gaan. Ais doOr' een ingr'eep bijvoorbeeld voor stedelijke ontwikkeling of 
infrastructuur natL1l1r verloren gaat, moat daze met benulp van eeo compensatieplan elders 
wOrden hersteld. 

Figuur 2.10 Ecologische kerngebieden en fe realiseren ecologische verbindingszones (btauw = 
nat; groen = vDchtig-droog) in Zuidwest 

* Doordat ecofogische verbindingszones en kerngebieden niet stoppen bij de grens van het 
pfangebied, of een sterke re/atie· hebben met deten buiten het plangebied zijn het Reeshofbos, 
de Drijflanen en het Wande/bos meegenomen bij het in kaart brengen van de ecologische 
verbindfngszones en kerngebieden. 
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Code Naam Natuur(doel)typen 

A HetBlok muJtifunctiOr'iee~ bos, poel 

B Landgoederenlone niultifunctioneel bos, droge heide, natte heide, poe I 

C DrijflaMn 

D Bos Wijckevoort 

E Wijckermeer 

F Bos TWM 

G De Sijsten 

multifuncHonee·1 bas, bloemrijk grasland, poel 

multifunctioneel bClS, laaglandbeek 

soortenrijk water, struweel, multffunctioneel bos 

multifunctioneel bos, struweel,bloemrijk grasland, heischraal 
grasland, soortenrijk water 

drage heide, stuifzand 

H Kaaistoep droye heide, vochtige heide, moeras, akker, bloemrijk grasland, 
heischraal grasland, vochtigr schraalland 

TaM/2.1 Ecologische kerngebieden in Zuidwest 

De kerngebieden moeten via verschmende verbindin-gen met elkaar verbonden worden. In totaal 
zijn zes verbindingen te benoemen. Vier hierva-n betreffen bestaande beken: Donge/Oude Leij 
(2), Groote lei) (4), Hultensche Leij (5b) en Oude Leij (6(a en b» . De andere verbindingen zijn 
vochUg tot droog (tabel 22). 

EVZ Naam Beleid Type Lengte Breedte Oppervlak 
(m) (m) 

1 Het Blok-Waterwingebied Groen Mal (15) vochtig-droog 1.500 100 15,0 ha 

2a Donge Noord GM (2a) nat 1.000 150 15,0 ha 

2b Oude Leij Groene Kamer GMfprov. nat 200 150 3,Oha 

2c Oude Leij Zuid prov o nat 1.200 30 3,6ha 

3 Drassige Driehoek Noord-zuid vochtig-droog 300 150 4,5 ha 

4 Groote Lefj provo nat 1.200 50 6,0 ha 

5a Het Blok-HuEtensche Leij provo vochtig-droog 400 25 1,0 ha 

5b Hultensche Leij prov. nat 2.800 75 21,0 ha 

6a Oude Leij (Iangs A58) GM (20} vochHg-droog 600 25 1,5 ha 

6b Oude Leij (Groene prov./GM (20) nat 1.200 50 6 ha 
Bosch) 

Totaal 10.400 16,6 ha 

Tabel 2.2 Te realiseren ecologische verbindingszones in Zuidwest 

Verbinding 5a wordt al gerealiseerd. Ten eerste via eerl. landschappelijk:e inpassing met 
bijbehorende groene elementen van de Noordwesttangent en ten tweede via terreinen van 
Defensie op het grondgebied van Gilze-Rijen. De overige verbindingen moeten nog 
gereafiseerd worden. Op basis van een grove schaWng geeft dit een opgave van 10,4 km 
ecologische verbindingszone welke zo'n 70,6 ha aan natuurontwikkeling beslaat. Hierbij moet 
wei opgemerkt worden dat de realisatie van de ecologische verbindingszones langs bakeri (2, 4, 
5b en 6b} een taak voor het waterschap en gemeente berreft, waarbii het waterscliap 
initiatiefnemer is. De verbindingen 1, 3, 5a en 6a moeten bestaan uit een combinatie van Nat en 
Droog kralensnoer (zie rapport Groene Schakets van Provincie Noord-Brabant). Bouwstenen 
hierin zijn poel', grasland, struweet en bos,. Bfj 1 en 5a komt deze overgang van nat n-aar droog 
overeen met de overgang van beek naaf bas. De randvoorwaarden voar de ecologi$che 
verbindingszones nummer 2, 4, 5b en 6 worden beschreven in paragraaf 2 .5.1.2. 
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Daarnaast dient in Zuidwest een ecologische verbinding aange[egd te worden die het stadsbos 
verbindt met omliggende bosgebieden. Deze ecologische verbinding dtent te worden gemaald 
ter vervanging van de Noord-Zuidzone (De MasVHuis fer Heide Oude 
Warande/waterwingebied). Het ambitieniveau dat spoort met de Kadernota Groene Mal, leiOi tot 
bepaalde 'regels' voor wat betreft structuren en maten van de verbinding. Voor de 
oorspronkeHjke Noord-Zuidzone is aangegeven dat een verbinding van 2 kilometer tussen het 
noorderiJk en zuidelijk leefgebied nodig was, bestaande uit een 95- meter brede zone met 
verdeeld over de verbinding drie stapstenen van elk 8,25 ha. Deze eisen worden voor de 
ecologische verbinding in Zuidwest overgellomen. Sij het reaHseren van deze verbinding is het 
van belang dat het zuidelijk leefgebied wordt verbonderl met andere leefgebieden, omdai het 
zuidelijk reefgebied te klein is am de soorten die er nu voorkomen duurzaam in stand te houden. 
Tevens is het van belang om - voor zover mogeHjk - de huidige ecologische waarden in de 
verschiilende deelgebieden van de Noord-Zuidzone te behouden en in het zuidelijk teefgebied 
(de bossen van het waterwingebied) de ecofogie te versterken. 

Als gevolg van het niet realiseren van de Noord~Zuidzone, dienf naast de reatisatie van de 
ecalogische verbinding 'buitenom', de interne ecologische structUUf en kwaliteit van het 
stadsbos verbeterd te worden. Deze opgave bestaat uit het aanbrengen van open plekken en 
poe len in het bosgebied onder andere langs het Bels Lijntje, de Gilzerbaan en de mees1 
zuidelijke bosrand van de Blaak en Schaapsgoor (zie figuur 5.3. De maatregefen staan 
beschreven in paragraaf 5.2 Het stadsbos). 

2.5.1.2 Uitgangspunten ecologfsche verbindlngszones 

Op 16 december 2008 heeft het college van de gemeente Ttlburg de uttgangspunten en het 
ambitieniveau vastgesteld voor de structuurvisie ZuidwesL De volgende randvoorwaarden en 
uitgangspunten worden gesteld aan de ecologische verbindingszones: 

25.1.2.1 

Algemeen 

De Oude Leij 

• 

• 

• 

Streefbeeld: langzaam stromende middenloop in het overgangsgebied vall bos naar open 
moeras (zie rapport Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant van Provinde 
Noord-Brabant,_ Ter hoogte van Zuidwest is het meer bosachtig dan moeras. 
Karakteristfeken: bosJes, moeras, de beek iets meer lalen meanderen. Oat wi! zeggen dat 
er meer ruimte aan het water wordt gegeven, zodat het water langer vastgehouden wordt 
en de beek meer stroomt. 
Aan de oostzijde van de Oude Lefj komen vee! hekwerken voor en heeft de beek een steite 
rand. Dit betekent dat de natuurdoelstellingen met name aan de westkant van de Oude Letj 
gerealiseerd die-nen te worden. 
Bij de Oude Leij dient "Ruimte voor water" gereaHseerd te worden, am water langer vast te 
kunnen houden. Dit zal deels gereaHseerd worden via beekhersiel. 
De Oude Leij drent geschikt te zijn voor de functie "vrswater" zoals aangegeven in de 
Parti€He herziening Waterhuishoudfngsplan 2003-2006 van de Provincie Noord-Brabant 
(dec. 2002). 

£calagische verbindtngszane de Oude Leij ter haagle van de Groene Kamer 

Hier dient gezorgd te worden voor een bredere waterbedding en bredere Ecologische 
Verbindingszone, aangezfen op dit gebied een grote stedelijke druk komt te liggen. Het zal 
h"ier natter zijn dan meer richting zuiden. 

• Minrmale gemiddelde breedte van· de Ecologische Verbindingszone is 75 mater Bij 
voorkeur een gemrddelde breedte aanhouden van 150 meter. (Toelichting: in de Reeshof is 
de- Dongezone overal gemiddeld 150 meter breed. Wordt de zone tn het zuiden erg smal 
gemaakt, dan wordt dat d~rect oak de zwakste schake!.) 

• De minimaJe breedte is 50 meter. 
• Geen recreatfef medegebfufk in de· 25 meter-zone direct grenzend aan de westkant van de 

Don-ge. 
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tcologische verbindingszone de Oude Leij gelegen tussen de Groene Kamer en de golfbaan 

• Van noord naar zuid zal een verloop komen van gemiddefd 75 tot 100 meter Flaar 
gemiddeld 30 meter. 

• Minimale breedle 15 meter. 

Ecologische verbindingszone de Oude Leij ter hoogte van de golfbaan 

• Hier is reeds een ecologische verl.:>indingszone gerealfseerd van gemiddeld 30 meter breed. 

Ecologische verbindingszone de Oude Leij gelegen tussen golfbaan en A58 

Maatvoering is hier goed. 
Schuine kanten dienen bij de Oude Leij gereatiseerd te worden om hier de 
natuurdoelsteltingen te bevorderen. 

Aansluiting met het Groene Bosch 

De Oude Leij word! verschoven vanwege de realisatie van de golfbaan. De onderdoorgang 
voor de naHe Ecologische Verbindingszone dient daarvoor verlegd te worden. Er wordt aan 
gedacht om de huidige onderdoorgang teo gaan gebruiken als droge faunapassage. 

2.5.1.2.2 De Hultensche Leij 
• Streefbeeld: Nat kralenSiloer. Een dergelijke verbindingszone verbindt gabieden waarin 

soorten leven die natte en vochtige omstandigheden nodig hebben. De ecologische 
verbindingszone is opgebouwd uit een corridor van stapstenen en ziet er daardoor uit als 
een kralensnoer. Bouwstenen zijrt poel, moeras, grasland, struweel en bos. Doelsoort is 
onder andere de kamsalamander. De oevers hebben een fiauw profiel. 
Ter hoogte van de golfbaan is de ecologische verbindingszone reeds fngericht. 

• De gemiddelde breedte is 50 - 100 meter in verband met gepiande stedeHjke 
ontwikkeringen. De minimale breedte is 25 meter. 
Bij voorkeur dienen natuurvriendelijke oevers 8an beide zijden van de beek gereaiiseerd fe 
worden. 

• De Hultensche Leij heeft alleen een ecologische funttie. Er Iiggen geen wateropgaven 
zoais bijvoorbeeld waterberging. 
De loop van de Hultensche Leij dient te blijven zoals die nu is. Wei kunnen eventueel 
nevengeulen en stapstenen gerealiseerd worden, om 20 de natuurwaarden te vergroten 
(variatie Va OF onder andere amfibieen, libelles, paaiplaatsen voor vissen). 

• Er dient eerl zorgvLlldige overgang gerealiseerd fe worden tussen het beekdal en het 
toekornstige bedrijventeffein. 

2.5" 1.2.3 De Groote LeiJ 
• Streefbeeld: Nat kralensnoer. Dit is opgebouwd uit een corridor van stapstenen en zfet er 

daardoor uit als een kralensrloer. Bouwstenen zijn: poef, moeras, grasland, struweel en 
bos. Doelsoort is onder andere de kamsalamaflder. De oevers hebben een flauw pronel 
(minimaaI1:3). 
Gemiddefd 50 meter breed in verband met invloeden van (gepfande) stedelijke activiteiten, 
minimaal25 meter breed . 
Aan de oostkant dient de oever m~nimaaf 10 meter breed te zijn. 
Bij de Groote LeiJ dienen de taluds aangepast te worden en dient waar mogelfjl< het profie! 
geknepen te worden om vofdoende water in de watergang fe houden. 

• Er dient een zorgvuldige overgang gerealiseerd te worden tussen hat beel<dar en het 
toekomstige bedrijventerrein. 

2.5.1.2.4 Het Blok-Waterwingebied 
• Karakteristieken: bosjes, poelen en graslanden. 
• Deze ecologische verbindingszone is zowel van be fang voor soorten van droge 

omstandigheden aIs voor soorten van vochtige en natte omstandigheden (zoals de 

Structuurvisie lUidwest 2020 



kamsalamander) . 
• Gemiddelde breedte is 100 meter. Minimale breedte is 50 meter. Oit ~s exclusief het 

compensatiebos aan de Bredaseweg. 
• Faunapassages moeten worden aangelegd om delen ten noorden en zuiden varl de 

Bredaseweg met elkaar te verbinden ten behoeve van kleine zoogdieren. 

2.5.1.2.5 Orassige Oriehoek 

De kWaliteitsimpufs aan de DrrjfFanen is inmiddels ~n voorbereldfng. Van de Drassig.e Driehoek is 
het zeer wenseHJk dat de bestaande [ntensief agr-ariscM gebrurksfUltctie (met onder andere 
maTsteelt) wordt omgezet in natuur. Voor het gedeelte van de- Drassige Driehoek ten 
noordwesten van het spoor is een antwerp in ontwfkkelfng. De aanleg I ontwikkeling van 
hooilal1d, poeten en struweelbegroeiing leidt dan tot de gewertste n-atuurirnpuls. 

2.5.1.3 Ecologische knelpunten 

Het gebied Zuidwest wordt doorsneden door een spoorlijn en een aantal grote wegan; die 
leiden tot infrastructurele oarrieres in de ecologische structuur. Op elf locaUes moeten hiertoe in 
elk gevaJ ontsnrpperingsmaatregelen genomen worden (zie figuur 2.11 en tabel 2.3). 
Versnippering als gevolg van de tangent wordt reeds met faunapassages ondervangen. 

,---. 
IV 

Figuur 2. 11 Ecologiscl1e knelpunten in ZuklWest 
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Knelpunt 11l1frastructuur Ontsnipperingsmaatregel 

I' 
:Spoorlijn Breda-Tifburg gecombrneerde faunapassage nat-

droog 

II Bredaseweg gecombineerde faurrapassage nat-
droog 

III Burgemeester Baron van Veerst tot bij spoorviaduct ruimte voor stobbenwal 
Voorstweg (parallel aan speer) 

IV \Provinciale wag faunatunnel I 
V 

I_ 

IBredaseweg faunatunnel 

VI 
I 
Bredaseweg faunatunnef 

VII Bredaseweg faunaturmel 

VIII Gilzerbaan gecomblneerde faunapassage nat-
droog 

IX Gilzerbaan gecombineerde faunapassage nat-
droog 

Ix A58 gecombineerde faunapassage nat-
droog 

XI A58 ,gecombine-erde faunapassage nat-

I ,droog 

Taber 2,3 Ecologische knelpunten in Luidwest 

2.5.1.4 Landschap en cultuurhrstorie 

De programmatische opgave voor het landschap en de cultuurhistorie van Zuidwest is er niet 
zozeer in kwantitaHeve zin, maar vooral in kwalitatieve zin. Deze opgave bestaat dan ook uit het 
behouden en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische kwalite ~t van het gebred 
ats geheel en de verschillende aanwezige landschapstypen (zoals de beekdalen of de 
heideontginningen) en cultuurhistorische structurerr afzonderHjk. 

2.5.1.5 Water 

In het Kader van het waterbeleld (Nahonaal Bestuursakkoord Water NBW) is in het gebied het 
Groene Bosch (gebied rond de Oude Letj direct ten zuiden van de AS8] de realisering voorzren 
vali gestuurde waterberging en beekherstel. De grootte van de oenodigde waterberging heeft 
het waterschap nag in onderzoek. De RWi:1 Riel is in januari 2008 in gebruik genomen en heeft 
een hydl'aulische capaciteit van 540 m3/h. Jaarfijks wordt op de RWZI Riel ca . 600.000 m3 

afvalwater gezliivetd en vervolgens geloosd op de Oude Leij. 

Met het oog op het veranderende klimaat en de toegenomen afvoerende verhardfng rs gebleken 
dat de oudere gemengde rioolstelsels in Ttlburg te klein zijn gedimensioneerd, met het oog op 
het veranderende klimaat en de toegenomen afvoerende verharding. Dit blijkt wanneer ze 
worden getoetst aan de huidige situatfe: de capaciteit is onvoldoende voor de combinatie van 
awatwater- en hemelwatertransport. 
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Om wateroverlast te voorkomen, mede met he! oog op de klimaatv6rMdering en tegeHjkertijd 
het watersysteem te kunnen voeden heeft de gemeenfe gekozen vMi' Mn nieuw systeem. 
Hemelwater wordt vefWerkt door middel vart een secundali' afwateMgsstrtlctuur, zogerlaamde 
Blauwe Aders (grote regenwaterriolen). De Blauwe Aders lorgen voor ertdergrondse inzameling 
en transport van afgekoppeld hemelwater naar een aantal locaties buitM de Slad, genaamd 
waterparken. In de waterparken wordt het schone hemetwater gelJOrgen en komt het 
beschikbaar Vdor gebruik door landbouw, natuur en reereaUe en voeding van het grOf'idwater. 
Met dit concept wordt hemelwater weI afgekoppeld van het gemengde rioolstelseJ, maar niet 
waar het valt in de stad ge"fnfiltreenj. De keuze van locatfe wordt afgestemd op bestatfnde 
knelpuntei1, herstructurering- en andere ontwikkeltngen. 

Ook de aarlleg van waterparken is oMerdeel van studie. Er zijn op dit moment vefschmende 
zoekgebieden in beeld. In Zuidwest is dat het gebied direct ten westen van de Btaak. Nadere 
studie, he! in beeld brengen van kansen en knelpunten en: prioriteitert maet uiteindetijk feiden tot 
het maKen van Keuzes. 

Mocht de' keuze voor afzet van het water in Zuidwest plaatsvfnden dan zal dat gebeuren binnen 
de bestaande structuren en gekeken worden waar het water de antwikkeling van het gebied kan 
versterken. De Kosten van de aanleg van de secundake afwateringsstructuur zal via de 
rioolheffing kunnen gebeuren. 

2.5.2 Het agrarisch gebred 

Het gebied tussen Wijkevoort, de Groene Kamer ([ncl. omlfggende ontwikkeHngen) en het 
bosgebied dient open te blijven en beschermd te worden. Voor dit middengebied dient ingezet 
fe worden op het behouden en versterken van het (historische) agrarische, landschappetijke 
karakter en functioneren, met toevoeging van recreatieve fUr\cties en: ffets- en wandefroutes.2 

Aan groofschalige activiteiten word! in het agrarisch gebied geen ruimte geboden, behalve 
mogelijk het realiseren van sportvoorzieningen en de Groene Kamer. 

2.5.3 Werken 

De gemeente Tilburg heeft een ruimtebudget als het gaat om het realiseren van 
bedrijventerreinen. De localie Wijkevoort is reeds in het Streekplan Provincie Noord-Brabanf 
(2002) en het Uitwerkingsplan v~~r de StedeHjke Regio Breda-Tilburg (2004) aangewezen als 
zoekgebied voar verstedelijking. De Iocatie Wijkevoort is ook in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Tilburg 2020 opgenomen als reservering voor bedrijventerrein. 

Met de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie is het Uitwerkingsplan Komen te vervallen. 
Tot 2010 werden afspraken gemaakt in stedelijke en landelijke regio's. Nu is de provincie 
opgedeeld in vier reg ro's , waarvan de regio Hart van Brabant er €len is. De regio Hart van 
Brabant bestaat ult de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Oisterwijk en Waalwijk. De provincie stelt momenteel prognoses op over het verwachte 
benodigde ruimtebesJag voor werklocaties tot 2020, met een doorkijk tot 2040. Media 2011 
wor{jen de nieuwe prognoses/ramingen vOor de behoefte aan nieuwe bedrijvemerreinen 
vastgesteld. Op baStS daarvan worden einde 2011 voor de regia Hart van Brabant nieuwe 
afspraken voor een regionaa~ programma voor nieuwe bedrijvemerreinen gemaakt. De 
prognoses zuHen nief aileen inzicht geven in de kwantitat~eve, maar oak in de kwaHtatieve 
vraag. In regionaaf verband worden de prognose-uitkomsten Mast het huidige aanbod en de 
gemeentelijke prancapaciteiten gelegd. Nagegaan wordt of liieuwe danwel aangepaste 
regionale afspraken over de planning en programme ring van de verschillende typen 
werklocaties nodig ziJn. 

Op dit moment is er geen aanleiding om de programrha-afspraken voor de pfanning van nieuwe 
bedrijvenferreinen bij te stellen. 
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De .l:Oekgebieden voor verstedeHjking zijn momenteef vastgelegd in de Verordening Ruimte 
Noord-Brabani? De keuze voar de zoekgebieden verstedelijking is tot stand gekomen na een 
integrale afweging vanuit de omliggende gebiedskwaliteitM (hanteren lagenbenaderrng) met 
gemeenten en waterschappen. Dft proces heeft pfaatsgevor'tden ten behoeve van de opsteUing 
van de uitwerkingsplannen van het streekplan van 2002. De locatie voor Wijkevoort is onder 
andere gekozen vanwege de goede ontsluitingsmogelijkheden op de ASS en de Burgemeester 
Letschertweg (Noordwesttangent). 

Wijkevoort: 
Bedrijventerrein: Maximaal 110 ha bruto 
Mogelfjk met: 
- campus (circa S ha bruto, 2 ha netto) 
- Truck Service Cer'itrum (circa 3 ha bruto, 2 ha netto) 

Het plangebied Wijkevoort heeft een maximafe oppervlakte van circa 11 a hectare bruto. 
Wijkevoort wordt door de gemeente THburg gezien als ontwikkelfocatie voar een nieuw 
bedrijventerrein. De gewenste en mogelijke omvang en infichting van Wijkevoort is nog niet 
geheel duidelijk en is mede afhankeliJk van vragen uit de markt. Daaror11 zijn in het pianMER 
voor de milieueffecten twee uiterste ontwikkelingsperspectieven in beeld gebracht. Een 
ontwikkeHngsperspectief waal'bij wordt uitgegaan van een zwaarder type bedrijvigheid met een 
meer arbeidsextensief karakter. Drt betreft het hoge scenario waarbij ook ruimte is gereserveerd 
voor een truck service centrum. Het tweede ontwikkelingsperspectief gaat uit vall een 
bedrijventerrern met een richter type bedrijvigheid met een arbeidsintens~ever karakter. Birmen 
dit ontwikkeHngsperspectief is ook een campus voorzien. Dit betreft het lage scenario. Het 
ufteindelijk te realiseren bedrijventerrein zal hinnen de bandbreedtes van de twee geschetste 
ontwikkeHngsrichtingen kornen te liggen. 

Campus 
Doel: bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve (maak}bedrijven 
en arganisaties en hun onderlinge samenwerking. OnderwiJs, R&D en frmovatie wordt hier 
,gefaciliteerd evenals de transfer van kennis, mensen en kapitaaJ. De bedrijven en organisatfes 
lop de campus onderhouden nauwe relaties met e'kaar el'l met bedrijven ef) organisaties op het 
bedrijventerrein Wijkevoort en (ver) daarbuiten. 
Functies ~ 8ij de aanwezige functies op de campus moet worden gedacht aan kantoorfuncties, 
testruimtes, instructieruimtes. vergaderruimtes .. onderzoeksfaciliteiten, lichtere 
(productie )bedrijvigheid, ondersteunende horeca enzovoorts. 

Truck service centrum 
.Het truck service centrum heeft naar verwachting een oppervlakte va~ 3 hectare bruto en 2 I 
,hectare netto. Gedacht wordt aan een bewaakte parkeerplaats voor circa 150 tot 200 
vrach~a~ens iJ"f. Com?in~tie met een truckerrestaurant ef1 een wasstra~tltallkeiland. . I 
In de mm~male Ultstraling IS het asfalt met tantaarns en een hek. Elders In Nederland en Europa 
zijn wei concepten gereahseerd met een veer hoogwaardiger karakter. Hierbij kan dan gedacht 
worden aan een uitgebreidere horeca, een optimaal beveiligde omgeving (en verschfHende 
beveiligingsniveaus binnen 1 complex), wasgelegenheid, onderhoud en tanken. 

2.5.4 Wonen 

In het plangebied ligt geen woningbouwopgave. 
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2.5.5 Voorzieningen 

Ten zuiden van de Bredaseweg in het agrarfsch gebled ligt een particulier initiatief die vall 
dusdanige omvang is, dat die in deze structuurvisie meegenomen wordt. Het betreit de 
realisatie van de Groene Kamer. 

De Groene Kamer 

De Groene Kamer betreit een commercieel park met een oppervlakte van circa 30 hectare. 
Uitgangspunt is dat de stedelijke funcUes (bebouwing en verharding), toegankelijk groen en 
natuur elk een derde deel van de totale oppervlakte in nemen. 

Het programma be staat uit: 

• Een derde van de terreinterreinoppervrakte is bestelild voor bebouwfng, met bijgehorende 
erven en voor parkeren, wegen en verbirid ingsroutes (ind. Hets- voetgariger- en 
ruiterpaden) en plefnen. 

• Een derda van de oppervtakte is bestemd voer groen, waaronder groen voor 
landschappelijke inpassing en voorbeefdtvinen veor zover in openbaar gebied gelegen. 

• Een derde van de oppervlakte is bestemd vOor natuurontwikkeling, waarvan een deel als 
ecofogische verbindingszone fangs de Bredaseweg wordt aangelegd. 

Het totale programma omvat ruim 50.000 m2 bruto commerciele bfnnen- en buitenruimten met 
de volgende functisS: detaiHrandel, kantoren, maatschappeifjke Yoorzieningen, horeca, cultuur 
en ontspanning, bedrijf en recreatie. 

2.5.6 Recreatie en sport 

Op het gebied van recreatie en sport wordt binnen Zuidwest gezocht naar nieuwe of 
uitbreidingslocaties van hockey (colfegebesluit 22 december 2009j, veldsport en golf. 

2.5.6.1 Veldsport 
De Reeshof raakt steeds voller. De tendens bij veldsport is dat dit steeds vaker aan de rand van 
de stad gerealiseerd wordt. Brnnen Zuidwest ligt de opgave te Looken naaF ean locatie van circa 
6 hectare voor veldsport (zoals bijvoorbeeld voetbal). Op zo'n focatie kunnen circa 5 
sportvelden gereaJiseerd worden, incl. zo'n 200 parkeerplaatsen. De locatie dient Loveel 
mogelijk in de nabijheid van de Reeshof te liggen, zodat deze goed bereikbaar is Iilet de fiets. 

2.5.6.2 Hockey 
Ooel is het realiseren van een tophockeycorrlplex . Het betreft een opwaardering en beperkte 
uitbreiding van het bestaande hockeycomplex van T.MH.C. Tilburg voar Lowel tophockey a~s 
breedtesport. Het verwachte aantal hezoekers op jaarbasis is circa 245.000. Momenteet ~oopt 
een aparte studie naar de mogelijkheden van kleinschalige herbegrenzing en naar het 
kostenaspect. 

Om de trainingen en wedstrijden voor aile leden van de gefuseerde clubs (170G a 25(0) fe 
kunnen organiseren, is intensieve bespeling van de bestaande velden 006ig. De drie bestaande 
grasvelden moeten daartoe omgezet worden in kunstg-ras-/watervelden. Een van deze verden 
zal aan de oostzijde de sportbestemming overschriiden en daarmee de EHS aantasten. Deze 
aantasting dient gecompenseerd te worden. 
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Om het tophockeyniveau te kunnen bereiken ~s uitbreiding van de bestaande 
clubaccommodatie nodig. De accommodatie kriigt geen hOrecabestemming en faciHteert de 
eigen club. 

Het functionele programma van eisen voor tiet tophockeycompJex omvat: 

• In totaal 7 wedstrijdvelden, waarvan 2 nieuwe topwatervefden en 5 semmalervelden; 
• 2 oefenvefden; 
• 12 jeu de boules banen; 
• Een nieuw clubhuis, bar, restaurant, dOuttieMeedruimte, bespreekruimtes/vergaderruimtes,

fttness, kinderopvang, sponsorruimte; 
• Flexibel stadion (2000-5000) plaatsen met TV fadfiteiten; 

VeiJige ftetsenstalling/parkeerplaats 500 auto's ; 
Groene uitstraHng. 

Bij de uftbreiding van het hockeycomplex dient nadrukkerijk aandacht fe zijn voar de 
cultuurhfstoriscM wC'tarden van de Oude Warande. Een ander aandachtspunt is de verbinding 
tussen de Oude Wa(ande en het bosgebied ten zuiden van de Bredaseweg. Momenteel loopt 
deze over het complex van de hockeyveJden. rfl de toekomstige situatie dient bekeken te 
worden hOe beide gebreden met elkaar verbonden kunnen worden. 

2.S.S.3 Golf 

In Zuidwest ligt momenteer 1 golfbaan: Prise d'Eau. Rekening wordt gehouden met een 
mogeJijke uitbreiding van deze golfbaan op termijF) met 9 extra holes. Oft betreft circa 30 hectare 
aan de noordkant van de Gilzerbaan. 

2.5,7 Infrastructuur 

Op het gebied van. infrastructuur Hggen de volgende opgaven: 

1. Verbreding van de A58. Ter hOdgte van Tilburg moet de A58 vier maal twee rijstroken 
krijgen, met afritten ter hoogte van Stappegoor. 

2. Verdubbeling van de Bredasewag. 
3. Ontsluiting De Groene Kamer. Bij het bepaten van de exacte plek van de aansluiHng op de 

Bredasaweg moet rekening worden gehouden met de toekomstige verdubbeling van de 
Bredaseweg tussen de Reeshofweg en de Noordwesttangent. De Groene Kamer word! 
ontsloten vanaf de Bredaseweg mef een nieuwe aansluiting voorzien van verkeerslich1en. 

4. Ontsluiting agrarisch gebied. 
5. Bereikbaarheid per openbaar vervoer (bus). Met de reaHsatie van de Groene Kamer en 

bedrijventerrein Wijkevoort dienen de mogeHjkheden met betrekking tot openbaar vervoer 
onderzocht te wordell. 

6. Ruimtereservering voor spoorverdubbeling Tilburg-Breda. 

2.6 PlanMER Structuurvisie Zuidwest 2020 

Op basis van het programma van Zuidwest is een pianMER opgesteld. Het pianMER brengt de 
milieueffecten van de ontwikkelingen in beeld. Het planMER is een bijlage bij deze 
structuurvisie. De resultaten liit het pranMER vormen een bouwsteen van deze structuuwisie. 
Meer overde consequenUes van hel pianMER voor de structuurvisie treft u aan in hoofdstuk3 . 

2.7 De opgave in een notedop 

Hiervoor zijn de beleidsdoelen an programmatische ambities uitgebreidl beschreven. 
Samengevat staan we in Zuidwest voor de vo'gende opgave: 
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In het bosgebied is de opgave behoud en ontwikkeling van liet natuur- en watersysteem 
(waaronder de bescherming van het waterwingebied). 

In het gemengd agrarisch gebied is nJimte vaal' land- en tuinbouw, maar oak voar oiet
agrarische functies, waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld verbreding van agrarische 
activiteiten, ruimte voar ontwikkeling van funcUes ger'icht Op inwoners van de Reeshof en 
versterking van natuur- en landschapswaarden. 

In het westelijk deel van het gebied IFggen twee grote stedelijke opgaven, namelijk de 
ontwikkelirig van bedrijventerrein Wijkevoort (110 hectare bruto) en de ontwikkeling van De 
Groene Kamer (circa 30 hectare). Knelpunten daarbrj zijn de versterking van de ecologische 
verbindingszones versus de reaHsatie van een bedrijventerrein en Groene Kamer. Een ander 
aandachtsj)unt is de relatief slechte infras1ructuur in relatia tot de grote stedelijke 
oiltwikkeHngen. Hiel' dient ean aplossing voor gevonden te worden. Uitgangspunt btl stedelijke 
ontwikkeHngen is het zoveal ffiogelijk handhaven en benutten van bestaande (natuurlijke) 
kwaliteiten van het gebied (natuur, recreatie, landbouw, cultuurhistorie). Daartoe dient het 
groenblallwe Casco als uitgangspunt (zie ook Structuurvfsie Zuidwest 2020, deel 2, 
achtergrondrapporl) . 

Tevens Iigt ar een opgave om het huidige hockeycomplex uit ta breiden tot tophockeycomplex, 
waar zowel topsport als breedtesport beoefende kan worden. Voor de realisatie van sportvelden 
en voor een mogelijke uitbreiding van de golfbaan dient rufmte gezocht te worden. 

In het gebied staan we dus voar de apgave om zowel rode fUncties als groene functies te 
versterken. Het idee is dat door te investeren in rode ontwikkelingen er opbrengsten 
gegenereerd worden die het groenbfauwe casco een extra impuls kunnen geven en extra 
kunnen versterken. 
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Hoofdstuk 3 PlanMER en Structuurvisie 

3.1 Inleiding 

In het kader van deze Structu[Jrvisie Zuidw9st 2020 is een pianMER opgesteld (Structuurvisie 
Zuidwest THburg 2020, planMER). Het pianMER brengt de gevolgen van de structuurvisie voor 
het milieu in hoofdHjnen in beeld. Naast her beoordelen van effecten van de verschillende 
pfanonderdelen, is dit MER bedoeld om te nelpen bij het maken van een aantaJ keuzes en 
nadere afwegingen. 

In het pianMER zijn de volgenae ontwikketingen beoordeeld op milieueffecten: 

• Bedrijventerrein Wijkevoort: 60 tot 110 hectare bruto bedrijventerrein, mirieucategorie 3 en 
4, met tnogelijk luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid4

; 

• De Groene Kamel': 30 ha landgoed nieuwe- 5tijl met 1,2 tot 2 miljoen bezoekers perjaar in 
parkachtige setting met diverse functies, onder andere detailhandel, kantoren, 
(maatschappelijke) dienstverlening. horeca, cultuur, ontspanning en recreatie; 

• (mogelijke) uftbreiding/verpfaatsing sportvoorzieningen en recreatie (uitbreidingi 
hockeycomplex, gOlfbaan, verplaatsing voetbalvelden; 

• (Mogelijke) verplaatsing Dierenpark de Ofiemeulen; 
• Realisatie van Ecologische Verbindingszones: 

8. Laag scenario5 
: 6 stuks, 10A km., 62,75 ha; 

b. Hoog scenario6 
: 6 stuks, 10,4 km", 76,6 ha. 

Voor hat overige gebied (de bosgebieden en het agrarisch middengebied) is de Structuurvisie 
vooral consoliderend . In deze gebieden zijn geen grote nieuwe ontwikkelingen voorzien en 
wordt ingezet op het behoud en verbeterfng van de reeds aanwezige landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische waarden en de verbinding van deze natuurgebieden met 
natuurgebieden buiten het plangebied (onder andere Riels Laag/Regte he ide en boswachterij 
Dorst). 

Vier scenario's 

In het planMER zijn vier scenario's uitgewerkt en beoordeeld op verschillende milieueffecten. 
De vier scenario's betreffen: 

1. O-variant, bestaande srtuatie. 
2. Groenblauw Casco plus: maxtmale versterking van het groenblauwe casco op basis van de 

aanwezige potenties (0+ variant). 
3. Een laag scenario. 
4. Een hoag scenariO. 

Ten aanzien van de scenariO'S 3 en 4 word! het volgende opgemerkt: 

In het pianMER zijn twee scenario's geschetst welke beoordeeld zijn op verschillende 
milieueffecten, Binnen de bandbreedte van deze scenario's. waarbij de potenties van het 
groenblauw casco zeker zullen worden ingebed, zal Zuidwest in de toekomst worden 
ontwikkeld. Een en ander is mede afhankelijk van de kwantitatieve en kwaHtatieve marktvraag, 
het daadwerkelijke behoud van bestaande bedrijventerreinen (dOOf herstructurering) en 
mogelijkheden voor intensfever ruimtegebruik op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. 

Ad 1. O-variant 

Deze variant gaat uit van de huidige situatie van het gebled Inclus ief de Ciutonome 
ontwikkelingen. 
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Ad 2. Groenblauw Casco plus (O+vaTiant) 

Het Groenblauw Casco bestaat uit de ecologische, de groerl-, de watef- en de 
cultuurhisiorische structuur van het gebled. Samell bepaferl zU de landschappelijke 
karakteristiek van het gabied. Het Groenblauw Casco Plus 9aat uil van de potenties ten aanzfen 
van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreaHe . In dit scenario worden deze elementen 
opiimaal versterkt. 

Ad 3. Laag scenario 

In het lage scenario is uftgegaan van een bedrijventerrell1 WiJkevoort van 60 ha bruto. Van deze 
oppervlakte wordt ~n dit scenario een deet gereserveerd voor een campus. B~nnen dit scenario 
wordt uitgegaan van een relatief heht type bedrijvigheid (overwegend categorie 3, klein dee! 
categorie 4, campus eategorle 1 en 2) met een arbeidsintensief karakter. Voor De Groene 
Kamer wordt uitgegaan van een beLoekersaantal van 12 mifjoen bezoekers per jaar. 

Ad 4. Hoog scenario 

Binnen het hoge scenario is- uitgegaan van een bedrijventerrein Wljkevoort van 110 ha bruto, 
waarvan 3 hectare bruto is gereserveerd voor een truckservice centrum. In vergelijking met het 
lage scenario wordt in het hoge scenario uitgegaan van een zWc:iarder type bedrljvighefd met 
een arbeidsextensiever karakter. Voor De Groene Kamer (Iandgoed met retail-functfe} wordt 
uitgegaan van maximaal 2 miljoen be-zoekers per jaar. Binnen het hoge scenario IS daamaast 
rekening gehouden met een aantal (mogefijke) ontwikkelingen op het gebied van sport en 
recreatie (uitbreiding van hockeyvelden en golfbaan en een verplaatsing van voetbafvelden en 
de Oliemeu!en naar Zutdwest). 

3.2 Consequenties pianMER voor structuurvisie 

In het pfanMER zrjn de effecten van de verschillende onderdelen beschreven. WCinneer de 
effectscores in ogenschouw worden genomen (ane plussen en minnen bij elkCiar opgeteki), kan 
worden gesteld dat het groenblauwcasco plus ten aanzien van milieueffecten er het beste 
uitkomt en het lage scenario respectievelijk tot minder negatieva efteclen Feidt dan het hoge 
scenario, Echter, de scenario's zijn niet een op ean met efkaar te vergelijken. In het Groenbfauw 
Casco (plus) vindt geen enkele stedeHjke ontwikkeling pfaats. En binnen he1 fage en hoge 
scenario is er voor gekozen am de ontwikkelingen binnen een vooraf bepaalde bandbreedte ta 
onderzoeken op milieueffecten. 

In deze paragraaf wordt aangegeven wat de consequentres van het planMER voor deze 
structuurvisie zijn. V~~r de verschinende onderdelen betekent dft het volgende: 

Het groenbrauwe casco 

Het groenblauwe casco (zie ook het achtergrondrapport) vormt de drager van het landschap. 
Het groenblauwe casco biedt randvoorwaarden en aanknopingspunien voor toekomstige 
(stedelijke) ontwikkelingen. 

Het groenblauwe casco plus zet voor de ecologische verbindfngszones langs de Hultensche en 
Groote Leij in op meer ruimte, robuustere verbindingen en versterldng vall de beemdenstructuur 
door aanplant van hagen en wilgen loodrecht op de beek . Meer ruimte is vanuit milieu bezien 
gewenst vOOr een robuuste inpassing van de zones langs en over Wijkevoort. Het Wijckerbos 
en Wrjekermeer worden in het groenblauwe casco ecologtsch versterkt door de aanleg van 
passende ecologische oevers en het verwijderen van ecologische barrreres . Ook dlt is vanuit 
mHieu bezien gewenst voor een robuuste in passing van EHS op/naast bedrijventerrein 
W~kevoort en een vordoende buffer om hinder legen te gaan, 
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Het groenblauwe casco voorziet in versterking en vergrotirtg van de toegarlkelijkheid en 
befeefbaarheid van de agrarisch landschappelijke structuur in het middengebied. De 
Structuurvrsie bledt hiervoor vofdoende ruimte: het gebied tussen Groene Kamer er'I Wijkevoort 
wordt vrij gehouden voor agrariscn-recreatief gebruik. In zfjn afgemeenhefd kan gesteld worden 
dat de potenhes van het groenbfauw casco in het grootste dee I van Zuidwest benut kunnen 
worden. Bij de ontwikkehng van Wijkevoort zullen de belangrijkste potenties vanuit het 
groenblauw casco mee liften met de toekomstige ontwikkeHng van het bedrrjventerrefn. 

Ecologische verbindingszones 

Conclusies planMER 

Ten aanzien van de realisatie van de ecologische verbindingszones is de robuustheid van de 
ecologische verbindingszones (met name de Hultensche Leij en Groote let; die gelegen zijn in 
de omgeving van Wijkevoort} een aandachtspunt. De ecologische verbindingszone tussen het 
Blok en het waterwingebied (via de Groene Kamer) heeft voldoende ruimfe, maar ter hoogte 
van de toerit naar de Groen:e Kamer dient te worden voorzien in een goed functionerende 
faunapassage . 

COf}sequenties voor structuurvisie 

De ecologische verbindingszones dienen dusdanig gedimensioneerd fe worden dat ze als 
ecologische verbindingszones kunnen functioneren . Vodr een goade overgang met 
bed(ijventerrein Wijkevoort zat het bedrijventerrein gezoneerd worden als hat gaat om 
milieucategorieen. De uitgangspunten voar de diverse ecologische verbindingszones, waarbij 
de ambitie overrgens hoger ligt dan de aangegeven wettelijke verplichting van 25 meter en 50 
meter, zijn weergegeven in hoofdstuk 8 van het achtergrondrapport. Bij de Oude Le~j ter hoogte 
van de Bredaseweg wordt aangesloten op de breedte van de ecologische verbindingszone De 
Donge in de Reeshof (gemiddeld 150m breed). zodat geen f1essenhalseffect gerealiseerd 
wordt. Naar het zurden toe neemt de gemiddelde breedte langzaam af. De Hultensche Leij krijgt 
een gemiddelde b(eedte van 75 meter, zodat een goede overgang met het landelijk gebied 
gereatiseerd karl worden, en de ecologische verbindingszone ondanks negatieve effecten van 
bedrijventerrein Wijkevoort goed Kan functioneren. 

Wijkevoort 

Conclusies plan MER 

Wijkevoort is een goede locatie voor een bedrijventerrein binnen Zuidwest. Het wordt optfmaal 
ontsJoten via de Noordwesttangent en de A58 en ligt op voldoende ruime afstand van de grotere 
bebouwingsconcerltraties en de grotere EHS-gebieden-. Dit neemt niet weg dat Wljkevoort 
landschappelijk en ecologisch gezien weI degelijk e·ffect heeft. Ook zi]n er op een lager 
schaalnfveau (inrichtingsnfveau) aandachtspunten ten aanzren van gefuid en externe veiUgheid. 
De locaUekeuze veer het Truck Service Centrum, in de oksel van de Noordwesttangent en de 
A58, is een Idgische. Oak de locatiekeuze van de campus brnnen Wijkevoort tn het fage 
scenario is een logfsche. De campus veroorzaakt waarschijnlijk minder verstoring op de EHS 
dan de industriEHe activiteiten. Ten aanzien van de interne zonering van Wijkevoort kan worden 
opgemerkt dat met name de Hultenseweg en het WijCkerbos/Wijckermeer zouden moeten 
worden ontzien. Binnen het lage scenario zal dft gemakkelijker zijn dan birmen het hoge 
scenario. De woonfunctie langs de Hultenseweg kan waarschijnlijk in geen van beide scenario's 
behouden. blijven. 

Consequenties voor structuUfvisfe 

Op basis van de beschreven effecten in het pianMER concludeert de gemeente Tilburg daf 
reafisatie van een groot Wijkevoort (110 ha) tot de mogelijkheden behoort, mits deze goed 
landschappelijk wordt ingepast en rekefling gehouden wordt met effecten op onder andere de 
Ecologische Hoofdstructuur, de cUltuurhistorische waarde van de Hultenseweg en effecten op 
won/ngen in erl fOnd het plangebied. 
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Wijkevoort zal gefaseerd worden uitgevoerd Daarbij zal gestart worden met de westkant. 
aangezien dft vanuit milieu-optiek het beste IS. Met de realisatie van het oostelijk deel van 
WiJkevoort zal pas gestart worden als het westeHjk dee I grotendeels is uftgegeven. Bij realisatie 
van het oostelijk deel van het plangebied dient nadrukkelijk rekening gehouden fe worden met 
een goede inpassfng en overgang van de ecologische verbindingszone de Hultensche Leij, en 
de EHS-gebieden het Wijckermeer en het Wfjckerbos. 

In het gebled ten westen van de Groote Leij dient rekening gehouden te worden met exteme 
veiligheid in het kader van vliegvetd GUze Rijen. Binnen de deelgebieden van Wijkevoort 
worden de miJieucategorieen gezoneerd, zodat de effecten op de omgeving zoveal mogafijk 
worden voorkomen. 

De Groene Kamer 

Conclusies planMER 

Het pianMER concludeert dat De Groene Kamer op een gunstige locatie in Zuidwest ligt: goed 
ontsloten door de Sredaseweg, genoeg ver af van Wijkevoort om er niet teveet hinder van fe 
ondervinden en met een agrarische bufferzone gescheiden van de EHS om hinder fe 
voorkomen. Er' is we! een aantal aandachtspunten voor nadere uitwerking: 

• 

• 

• 

• 

De vormgeving vall de aansluiting op de Bredaseweg in relaHe tot het bezoekersaantal 
tijdens piekuren en de al bestaande drukte op de Bredaseweg; 
De interne ontsluiting: De voorgenomen locatie voor de GroenEt Kamer is langgerekt en figt 
ver het middengebied in. Voorkomen moet worden dat er veel interne verkeersbewegfngen 
ontstaan dte htnder veroorzaken binnen de Groene Kamer en de omgeving; 
De inpassing van de drage ecologische verbindingszone tusreo het Blok. en 
Waterwingebied; 
InvulHng van het gebied tuSSen Groene Kamer en Oude Leij: mag geen "restzone" worden, 
wat mogelijkheden biedt vOOr planologrsche inpassingen van een 'sportpark' aan de 
oostzijde. 

Consequenties voor structuurvisie 

Op basis van milieueffecten is realisatie van de Groene Kamer op de aangegeven locatie 
mogelijk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de aangegeven aandachtspunten. 

OHemeulen 

Ten tijde van het opstellen van het pianMER was er nag sprake dat de OHemeufen (een 
reptielendierentuin) mogelijk in Zuidwest gerealiseerd zou worden. TiJdens de opsteling van het 
planMER werd de locatie Reeshofweide, in het noordwesten van Tllburg, onderzocht (buiten het 
plangebied). Zuidwest was in beeld als alternatfeve locatie voor hEtt geval realisatie op 
Reeshofweide toch niet mogetijk zou blijken. Het teek er op dat de ruimtefijke Etn technische 
belemmeringen oplOsbaar zouden zijn. Het is de Oliemeulen echter niet gelukt om finandering 
voor het plan te verkrijgen. Op 21 december 2010 heeft het college besloten het initiatief van de 
Oliemeulen voer de locaUe Reeshofweide als beEHndigd te beschouwen, omdat de OHemeulen 
heeft besloten geen bedrijfspfan in 1e dienen. Realisatie van de Oliemeulen in Zuidwest Hjkt 
daarmee ook niet realistisch. De OHemeulen wordt dan ook nief meer meegenomen in de 
Structuurvisie voor Zuidwest. 

Voetbalvelcten 

Uit het planMER blijkt dat de focatie in Zuidwest een alternatief kan zijn voor de fusie van SV 
Reeshof en RKTW in het geval fusie aan de Kronenbergstraat niet mogelijk bJijkt te zijn. 

Conclusies planMER 

Er zijn in Zuidwest twee locaties ilf beeld voor de realisaUe van voetbalvelden, nameHjk dfrect 
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ten westen en direct ten oosten van de Groene Kamer. Deze locatles zijn gekozen, omdat op 
deze manier synergia-effecten behaald kunnen worden (bijvoorbeeld gezamenlijk parkeren} en 
er geen versnippering optreedt van het landelijk gebied. Vartuit mlheuafwegingen bestaat er 
geen durdeJijke voorkeur. Vanult plan%gisch perspectief verdient een locatie ten oos1en van de 
Groene Kamer de aanbeveling; mits de ecofogische verbinding.szone op eerl juiste manier wordt 
ingepast en er vofdoende maatregelen worden genomen am verstoriFlg te vOOr'komen. 

Consequenfies voor structuurvisie 

Het is zeer ongewis dat de fusie van de twee voetbalclubs rn Zuidwest ptaats zal vinden. 
Daarom is in deze structuurvisie nag geen keuze gemaakt voar een Iocalie ten westen of ten 
oosten van de Groene Kamer. Op basis van gedetailleerd locatie*onderzoek zal dit nader 
bepaaJd worden, indien dit aan de orde is. 

Aangezien de tendens is dat sportvoorzieningen steeds vaker aan de rand van stedelijk gebied 
gerealiseerd worden, blijft het geb~ed random de Groene Kamer zoekgebied voor veldsport 
indien voetbaJ op deze locatie tach niet door'gaat. Uitgangspunt is dat het gaat om een gebied 
van maxi maar 6 hectare, en dat. het gebruikt zal worden door reguliere amateur/breedtesport. 

Hockey 

ConclusieS pianMER 

De uitbreiding van de hockeyvelden lijkt een Jogische keuze. Hoewel de uftbrelding van, het 
hOckeycompJex ten koste gaat van 1,3 ha EHS-gebied, zijn de milieueffecten beperkt. Een 
beperkte herbegrenzing voor de EHS is noodzakeHjk. Aandachtspunt is de toename van 
verkeer btj de aansluiting op de Bredaseweg. Deze aansluiUng moet voJdoende ruim worden 
vormgegeven en zodanig worden afgestemd op de Bredaseweg dat de kans op conflictsituaties 
zo gering mogelijk wordt gemaakt. 

Consequenties voor structuurvisie 

In de structuurvisie wordt uitgegaan van uitbreiding van de bestaande hockeyvelden. Nader 
onderzoek votgt nog voor onder andere de kleinschalige herbegrenzing van de EHS, de 
ontsJuiting en situering van velden. Aandachtspunt bfj de uitbreiding van de hockeyvelden is de 
langzaam verkeer aansluiting van de Oude Warande op het basgebied ten zuiden van de 
Bredaseweg. Momentee~ loopt deze ontsluiting over de oefenvelden van de hockeydub. 
Eveneens is een aandachtspunt de hoge cultuurhistorische waarde van de Oude Warande, 
waardoor een goede landschappeHjke inpassing van de hockeyverden van belang is. 
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Hoofdstuk 4 Structuurvisie Zuidwest 

4.1 Positionerrng van het gebied Zuidwest 

In ruimtelijke zin is het gebied Zuidw6St aan een veranderende positia onderhevig. Voorheen 
was Zufdwest een retatief rusti'g buiteilgebied. Inmiddels ligt dit g.ebied ingeklemd tuss·en 
stedelijke (woon)bebouwing, vliegveld Gilze-Rijen en infrastructuur. En met de voftooHng van de 
Burgemeester letschertweg is het gabied Zuidwest sinds- kort volledig afgesloten van de rest 
van het buitengebied. De drllk op het gebied vanult de stad wordt steeds groter en de wegen, 
zoals de Bredaseweg en de A58. en het spoor krijgen steeds meer verkeer fe verwerken. Ook 
de traditionele agrarische functies van het gebied staan onder stedelijke druk. De agrarrsche 
potentie van het gebied rnarginafiseert en wordt steeds meer stedetrjk verzorgend en 
dienstverlenend van aard. Voorbeelden daarvan zijn nu a! de manege en de hertenfarrn. Oak 
transformeren boerderijen steeds vaker tat burgerwoning. Zorgarrangementen, recreatte en 
stadslandbouw zullen steeds meer in dit gebied verschijnen. 

Onder rnvloed van voorgaande ontwikkelingen transformeert Zuidwest van buitengebied naar 
een stedelijke groene zone met diverse stedetijke claims tussen TUburg en Gifze en Rijen. 

Figuur 4. 1 Positionering van Zuidwest 

4.2 Ambitie voor Zuidwest 

Uitgangspul1t voor Zuidwest is de realisaHe van een parkfandschap op stadsregronafe schaal 
waarin greene en rode fUl1cttes elkaar afwisselen. Stedelijke functies worden duurraam ingebed 
in een overwegfmd groene seWn9. Het gebied heeft een befangriJke recreatieve functie yoor de 
gehele stedelijke regia. De programmatische transformafie van het gebied komt tot uiting in drie 
ontwikkelingszones die elk hun eigen identiteit hebben: 

1. Het stadsbos in het aosten van het plangebied. Naast een belangrijke natuur- en 
waterwinningsfunctie is dit gebied van groat beFang voar de recreatie. 
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2. Het agrarisch-recreatief middengebied met daarin zowel commercii:He als recreatieve 
fundies en sportvoorzieningen. 

3. WerJdandschap Wijkevoort in het uiterste zuidwesten van het pfangebied. 

Figuur 4. 2 Drie ontwikketingszones in Zuidwest 

V~~r aile ontwikkeHngen geldt dat het groenblauwe casco van het taMsChap de drager is en dat 
dit casco· randvoorwaarden stelt aan de ontwikkelingen. In hoofdlfjnen bestaat drt casco uii de 
ecologische-, de groen-, de watef-, en de cultuurhistorische structuur van het gebiect. Het 
groenblauwe casco geeft invulling aan de Verordening Ruimte van de provfncie vOO( wat betreft 
kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit wordt nag regionaal afgestemd. Naluurcompensatie 
wordt gezien als mogelijkheid om invulling te geven aan het groenblauwe casco. Het bosgebied 
dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur, de ecologische verbindingszones, maar ook het 
cultuurhistorisch waardevofle kransakkergebied in het westelijk deel, maken hier een belangrijk 
onderdeel van un. Zo ook de te reafiseren ecologische verbinding die het stadsbos verbindt met 
de duurzame ecologrsche structuur rand de stad. Deze ecologische verbinding dient te worden 
gemaakt ter vervanging van de zogenaamde Noorcizuidzone. Deze verbtnding tS uitgewerkt in 
een "Iaddersfructuur" tussell het stadsbos en de ecok>gische verbinding langs de Hultensche 
Leij. De ladderstructuur bestaat uit meerdere lijnen en natuurtypen. In het sladsbos word! de 
natuur onder andere versterkt door het bos opener te maken, zddat deze beter doorfaatbaar is 
voar dieren. 

Belangriike ontwikkelingen die tn het westefijk deet van Zuidwest op stapel staan, zijn de 
realisatie van Wijkevoort tot bedrijventerrein en de reafisatie van De Groene Kamer aan de 
Bredaseweg. Het bedrijventerrein, ingebed in een groene omgeving. wordt goed ont81oten door 
de Burgemeester Letschertweg en de A5S en slurt aan op bedrijventerrein Midden-Brabant 
Poort, dat aan de zuidkant van de A58 Hgt. Een van de doelstellingen van de Groene Kamer is 
het slaan van een brug tussen stad en land. Daarmee versterkt de Groene Kamer ean van de 
belangrijke funcHes van dit gebied, namelijk de functie van uftfoopgebied voor de stad. De 
gemeente wit deze fundie versterken, onder andere door het gebled aantrekkelijker te maken, 
de herkenbaarheid en de beleving van het landschap ts verbeteren en door het toeganketijker 
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te rnaken voor de stedeling. De recreatieve mogefijkheden zullen zowel in het agrarische als in 
het bosgebied worden versterkt, onder andere door de realisatie van ontbrekende schake Is in 
het wandel- en fietsrouienetwerk die het agrarisch gebied met het bosgebied verb~ndt en 
aantakt op de omliggende bebouwing van Tilburg en Gilze-Rijen. 

Het gebied dat figt tussen Wrjkevoort en de toekomstige Groene Kamer heeff momenteel eer; 
agrarisch-recreatief karakter. De agrarische functie van dit gebied marginaliseert en komt 
steeds meer ten dien-ste van de stad te staan. Het akkercompfex, bestaande uit lijMn en 
opstaflen en beTan-grijke cultuurhistorrsche waarden, wit de gemeente inzetten om transformatie 
naar €len meer recreatieve rnvuHing van het gebied mogelijk te makert. De ontwikkeHngen of 
nevenactiviteiten in hei gebied dienen kleinschalig, ecologfsch enlof recteatief van karakter te 
zijn, zodat het landschap in dit gebied behouden en versterkt kan worden. 

Ten behoeve van sport en recreatie voorziet de strLicftlUrviSie in een uitbreiding van het 
hockeycomplex dat ligt op de kruis-ing van de Bredaseweg en de Zwartvenseweg. Doel is hier 
een tophockeycomplex te reaJiseren. En op termijn vdorztet de structuurvisie mogelijk in de 
realisatie van sportvelden in aansluiting OJ) de toekomstige Groene Kamer en een uitbreiding 
van de golfbaan . 

Ambitie structuurvisie 
Uitgangspunt voar Zuidwest is de realisatie van een parklandschap op stadsregionale schaal 
waarin groene en rode functies elkaar afwisselen. Stedelijke fundies worden duurzaam 
ingebed in een overwegend groene setting. Het gebied heeff €len belangrijke recreatieve 
funciie voor de gehele stedelijke regio. Zuidwest onderscheidt drie ontwikkelings2:ones, te 
weten: 
1. Het stadsbos in het oosten van het plangebied. 
2. Een agrarisch"recreatief middengebied met daarrn zowel commercrele afs recreatieve 
functies en sportvoorzieningen. 
3. Werklandschap Wijkavoort 
Nieuwe functies in hat agrarisch gebied dienen bij te dragen aan de agrarisch-recreatieve en 
ecologische thematiek van het gabied. Onderling moetsn de recreatieve voorzieningen 
verbOl1den worden via een passend recreatief infrastructuurnetwerk. De toegankelijkheid 1110et 
worden gewaarbOrgd, oak vanuit de stad. 
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Hoofdstuk 5 Deeluitwerkingen 

5.1 Inleiding 

In drt hoofdstuk komen de ontwikkeftngen in de verschillende deelgebieden aan bod . Er worden 
drie deelgebieden onderscheiden, namelijk het stadsbos, het agrarisch-recreatief middengebfed 
en werklandschap Wijkevoort. Daaronder valt een aanta[ deefontwikkelingen, zoals de Groene 
Kamer, de (mogeHjke) ontwikkellocaties voor sportvelderl, hockey en golf. Infrastructuur wordt 
aan het eind van dit hoofdstuk apart beschreven ~ 

5.2 Het stadsbos 

5.2.1 Aigemeen 

Het stadsbos betreft het bos- en natuurgebied in het oosteHjke deel van het plangebied. Hlertoe 
behoren onder andere de bossen van het waterwingebied., de Oude Warande, de 
landgoederenzone en een aantal sportvelden , Aan de westkant wordt het gebiea In het noorden 
begrensd door de Qude Leij en meer near het zuiden toe door de golfbaan en de AS8. Aan de 
noordkant wordt het stadsbos begrensd door de bebouwing van de Reeshof en hat spoor, aan 
de oostkant door de woonbebouwing van De Blaak en de Reit en aan de zuidkant door de 
gemeentegrens. 

Figuur 5.1 Het stadsbos 

In het stadsbos IIggen verschillende bestemmrngen en funcUes. Naast het wateMingebfed dat 
bijna de hefft van het park beslaat is er voornameliik gemengd bos. Een gedeelte van dit bas is 
productiebas, met name aan de- Bredaseweg. De Oude Warande. maar ook Heidepark en 
Vredelust, ziin bossen met een duidelfjk recre.atieve functie. In het gehele gabied verspreid, 
maar voornamelijk gecancentreerd aan de Bredaseweg en de G~~zerbaan Hggen woningen 
(Iandgoederen). Aan de Bredaseweg ffgt Amarant, een zorginstelfing waar geestelijk 
gehandicapten worden opgevangen. Aan de GHzerbaan ligf het pompstation van de rifburgsche
Waterleiding Maatschappij . Het waterwingebied en bfibehorende beschermingszone kwetsbare 
grorrdwaterwinning heeft als functie de bescherming van het Tilburgse drinkwater. 
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Ten zurden van de GHzerbaan en ten westen van de Oude Riefsebaan Ifggen de terreinen van 
de voormalige Tifburgsche Waterleiding Maatschapp!]. Het is verkaveld met tfentallen kleine 
recreatiewoningen. Drt gebied is oJ) enkere boswegen na vrij ontoegankelijk. Ten zuiden van dat 
gebied ligt natuurgebied De Kaaistoep. 

Figuur 5.2 De Kaaistoep 

Figuur 5<3 Het stadsbos 

5.2.2 Natuur in het stadsbos 

Het overgrote deel van het stadsbos is aangelegd op voormalfge heidegronden en kenmerkt 
:tien in dit deel dan ook door planten- en diersoorten van het he[de-boslandschap. Een deef van 
het stadsbos is aangemerkt als landgoederenzone. Befangrijkste kenmerk hier is de diversiteit 
aan gesloten en open ruimten in de vorm van bas en cultuurgronden met elementen als 
boomr~jen, houts-ingels/wallen en tal van kleine landschapselementen als poelen of vijvers- en 
laaggelegen natte defen met broekstwwelen of moeras. Door deze diversiteit kenmerken 
landgoederen zich door een relatief grote rijkdom aan pfanten- en diersoorten . Diverse 
vogelsoorten zUn in belangrijke mate gebonden aan dit type landschap. De landgoederen zijn 
ten opzichte van andere landschapstypen, zools het agrarisch gebied en de beekdalen, in de 
loop der tijd weinig veranderd, mede doordat het beheer in deze gebreden veelal kleinschalig en 
relatief extensief is. Het is dan oak beiangrrjk dat deze diversiteit behouden bHjft en verder 
versterkt wordt. Dit kan onder andere gebeuren door flet behouden van de open (agrarische) 
p!ekken in het bos 
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Doordat het stadsbos vroeger voornamelijk bestond uit heidegrond koITien !lier nag steeds 
soorten voor die gebonden zijn aan een half open landschap. De gebieden waar deze soorten 
voorkOlilen liggsn echter als ge"fsoleerde open gebiedjes in hel dichte bosgebied. Oit komt 
doordat het stadsbos op dit moment aan de dichte kant is. Hierdoor is er weinig uitwisseling 
tussen deze soorten, terwijl dit vdor het voortbestaan van deze flora erl fauna noOdzakelijk is. 
Dit betekent dat een aantaf inrichtingsmaatregelen moet worden uitgevoerd om net gebiM beter 
doorlaatbaar te maken voor soorten van een open en half open fandschap. Voer deze 
inrichtingsmaatregalen Zijn struweel en grasland afgewisseld met poelen F'ioodzakelijk tU$sen de 
Drijflanen en de Kaaistoep en verder richtfng het gebied Regte Heide ten zuidefl van Tilburg. 
Tevens dient er een soortgelijke verblnding te komen tussen de Kaaistoep efl de aan te leggen 
verbindingszones rangs de beken Groote Leij en Hultensche leij. Verder dienen er rTlMtregelen 
voor ontsnipperlng te worden getroffen door wegen en de vele afscheidingen passeerbaar te 
maker!. Bij wegen trjn faunatunnels een goede oplossrng. Bij afscheidingeFf kunnen Of de 
hekwerken lager gemaakt worden of kunnen doorgangen in het hekwerk gemaakt worden. Nog 
betel' is het Oin de hekwerken uit het gebied te weren of op een r'latuurlijke manier 
afscheidingen ta creeren. Bovenstaande maatregelen zijn overgertomen uit de rapportage 
Noord-Zuidzone Groene Mal Tilburg opgesteld door Alterra (2004). 

Figuur 5.4 Maatregelen in het siadsbos (bran: Noord-Zuidzone Groene Mal Tilburg, 2004) 

De maatregelen die in het stadsoos getroffen moeten worden am (batere) uitwisseling tussen 
saorten mogelijk te maken. zijn weergegeven op bovenstaand kaartje. 

1. Tussen beide open terreinen (de Sijsten en hel Schaapsgoor) tangs het bospad een open 
stroak met natuurlijke overgang naaF OOS creeren van 30 tot 50 meter breed. Bosrand 
omvormen tot een mantel-zoomvegetatie (geleidelijke overgang van bos naar grasland. 
Vervolgens aan de zuidkant van het bas eventuele barrreres (bijvoorbeeld zeer intensief 
gebrurkt gras- of akkerland) tegengaan. 

2, 3 en 4. Tussen de open plekken telkens een open zone van 30·50 meter creeren om een 
mantel-zoomvegetatie te ontwikkelen met poelen. 

5. Langs het bospad een open strook, danwef open plekken van 30~50 meter creeren; mamel
zoomvegetatie ontwikkelen met een aantal poelen. 

6. Op baSis van meer gedetailleerde inventarisatiegegevens bepalen in welke delen van net 
gebied soorten voorkomen die de voorkeur hebben voor een open landschap. Deze gebieden 
met open zones verbinden met de "centrale asw (2, 3,4, 5). 
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Figuur 5.5 Opboilw bOsrand 

Naast de verbetering van de kwafiteit door het versterken van de interne ecologische structuur 
is een zonering van de recreatie gewenst. Belangrijk is de meest kwetsbare natuur in het ;widen 
van het stadsbos te ontzien van een grotere recreatieve druk. De recreatieve druk zal rond de 
Bredaseweg het hoogst zijn. Verder naar het zuiden diant deze steeds verder af fe nemen. 

lot slot dienen de natuurwaarden verhoogd te worden door het wijzigen van het beheer 
(bijvoorbeeld van agrarisch naar natuur of van intensief agrarisch naar extensief agrarisch), de 
aanleg van r'lieuwe poelen en de omvorming naar een gedITferentieerd bas. 

5.2.3 Recreatie in het stadsbos 

Naast een natuurfunetfe heeft het bosgebied, met name vanwege de beleving van het 
landschap, oak een recreatteve funetie. Recreeren in dit gebied is op diverse manieren 
mogelijk. Er is geconcentreerde en intensieve recreatie op de verschillende sportvetden van 
T.M,H.C, Tnburg (hockey), de Rugbyclub TIlburg en TSV Sarto (voetbal). In het westen van het 
bosgebied ligt een (niet bil de OVAT aangesloten) Yolkstuinencomplex. E:n in het gehele gebied, 
waarondet de Oode Warande, Heidepatk en Vredelust, zijn er mogelijkheden om te wandelen 
en te fietsel1. Hier liggen al dIverse wandelpaden en wandelroutes (IJijvoorbeeld de zes van 
Tflburg). Ten behoove van de wandel- en Hetsroutes zullen ontbrekemle schakels in het netwerk 
worden voltooid. Dit routenetwerk lar het bosgebied met het agrarisch gebied gaan verbinden 
via een of twee bruggetjes over de Oode Leij. 
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Figuur 5.6 Recreatie in net stadsbos 

. ~ .,\ . . 

StructuurVISI€ LUidwest TFlburg Jndicatle bes!aande en nteuwe wandel- en netsroutes 

-
III 

Figuur 5.7 Indica/ie bestaande en nieuwe wandel- en fietsroutes 

De toegang tot de recreatieve gebieden faat nu nag fe wen;..en over. Langs de Bredaseweg ligt 
een aantal parkeerplaatsen (hij Amarant, hij de rugbyclub en bij de Oude WGlrande en in; de 
toekomst bij de Tilburgse Tophockeyclub). Hiervancfaan kunnen wandelroutes gestart worden. 
Een cenfraal startpunt aan de Bredaseweg, waar auto's en netsen geparkeerd kur:men worden 
en waar zjch mogeHjk oak een lostoopzone voar honden bevindt, is wenselijk. Dit bl.ijkt uit de 
uitkomsten van de enquete aantrekkelijkheid en het gebruik van het landelfjk gebled (2009) (zie 
ook het achtergrondrapport), Van-af dit punt kunnen wandelroutes starten en kan informatie over 
oot gebled verstrekt worden door middel van bijvoorbeeld bebording. De realisatte- van een 
milieueducaUepunt en een horecagetegenheid bieden mogelijkheden am het gebied recreatief 
verder te versterken. Onderzocht dient nag te worden of er behoefte fS aan een 
milieueducatiepunt, hoe groot zo'n educatiepunt zou moeten zijn en hoe dtt moet funcHoneren . 
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In de Kaaistoep is er voor scholieren van basisscholen en van middelbaar onderwijs binnen (in 
de hut van Homberg)- en buiteneducatie mogelijk. Voor mensen die in de weekenden van de 
natuur willen genieten kan deze hut echter niet gebruikt worden. De locatie is namelijr< niet goed 
met de auto bereikbaar en voor natuurgebied de Kaaistoep levert det een te grate druk oj). 
Mocht bHjken dat aan een dergel~k educatiecentrum voor weekendgangers wei behoefte is, dan 
liggen er meer mogelijkheden in de gemeentebossen. De natuurwaarde is hier lager dan In de 
Kaaistoep, ef' kan gebruik worden gemaakt van Gilzerbaan of Bredaseweg am er te komen. 

fenslotte liggen er in het bosgebied particuliere recreatieverblijven. Deze liggeil met name fen 
zuiden van de GHzerbaan en ten westen van de Dude Rielsebaan. 

5.2.4 Waferwinning in hat stadsbos 

Naast €len recreatieve en natuurfunctie is waterwinning ook een befangrijke funcUe die hat 
stadsbos vervult. In de Provincials MiHeuverordening zijn regels en onthefflngsmogelijkheden 
voor de beschermfng van drinkwater vastgelegdc Tevens IS de begrenzing van het 
waterwingebied, de beschermingszone en de borfng:svrije zone opgenomen fn de Provinciale 
Milieuverordening. In het waterwingebied liggen in de nabijheid van hat pompstation circa 95-
recreatiewoningen en een scoutinggebouw. De tigging van woningen in een waterwingebied is 
op basis van de PMV een ongewenste situafie. Dit is met name het geval vanwege de ligging 
van enkele van deze woningen nabij ondiepe winputten die kwetsbaar zijn voor activiteiten aan 
maaiveld. Komende jaren zal door Brabant Water een herfnrlchfing plaatsvinden van het 
waterwingebied, waarin tevens de aanwezigheid van deze recreatlewoningen wordt 
meegewogen. In de huidige situatie zijn deze wontngen niet op de riolering aangesloten. De 
gemeente heeft de eigenaren de keuze voorgelegd om of niet fe lozen (geen afvoer afvalwater, 
maar chemisch toilet) of bovengronds te tozen in een voorzrenrng. 

5~2.5 Landschap en cultuurhistorie in het stadsbos 

Binnen het bosgebied zijn verschillertde cultuurhistorische structuren te onderscheiden, te 
weten de heideontginningen (Sijsten en omstreken), de landgoederenzone fangs de 
Bredaseweg, de Drassige Driehoek en de Dude Warande. Deze structuren zijn van groot 
belang voor de herkenbaarheid van de landschappelijke structuur en dienen dan oak behouden 
en versterkt te worden. Voor de heideontginningen -:ijn het behouden van de herkenbare 
vierkante bfokstructuur van bosranden en paden en het behouden van de herkenbare relatie 
tussen de ondergrond (landduinen), de aanwezige natuurwaaJ'den (drage heide} en het 
ontginningspatroon (met cultuurh~storische betekenis) van belang. 

Voor de landgoederenzone langs de Bredaseweg is het behouden van het landgoedkarakter
T 

het noordzuid gerichte paden- en kavefpatroon en de duidelijke langwef'pige open ruimten 
essentieef. Er dient gestreefd te worden naar behoud en hergebruik van de aanwezige 
waardevolfe ensembles en babouwing (MIP- panden, ensembles, schuren, erfinrichting, 
wederopbouw, met name agrarisch erfgoed). Cultuurhistorische en archeologische waarden 
dienen zowel in pfanologische processen als in gebruik ten behoeve van cultuurtoerisme, 
fietsroutes, bijzondere bestemmingen et cetera ta worden ingezet, waardoor herkenbaarheid en
belevfng zullen toenemen. 

De cultuurhlstorisChe en landschappeUjke waarden van de Drassige Driehoek bestaan uit de 
begrensde openhefd, de lage ligglng, de o mrrngende steilranden, de kleine 
landschapselementen op perceelgrenzen, de waterloop en de wegenstructuur. Deze waarden 
dienen behouden te b~tjven en versterkt te worden. In de Dude Warande is het behouden en 
versterken van het padenpatroon, door herstel van verdwenen oude palroneo (aan de rand en) 
veor de cultuurhistorie van belang. Daarnaast kunnen cultuurhistorische waarden en informatie 
van de Oude Warande behouden en versterkt worden door ze in te ze1ten als kansen v~~r 
cultuurtoerisme en localies met bijzondere verhalen. 
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5.2.6 Nieuwe landgoederen 

Met betrekking tot de fandgoederenzone aan de Bredaseweg dient het Janogoecikarakter en de 
uitstraling van de Bredasewegl behouden en versterkt te worden. De kwaliteiterl van de 
tandgoedererlstructuur dierlen behouden te blijven door mogelijkheden te creeren tot behoud en 
hergebruik varl de aanwezige waardevolle ensembles en bebouwing (MfP·panden, ensembles, 
schurerl erfinrichting, wederopbouw, met name agrarisch erfgoed). Verder wordt gestreefd naar 
het vergroten van de herkenbaarheid en de beleving van de larldgoederenzone door het 
behouden, versterken en gebruiken van de cultuurhistorische en archeologische waarden in 
zowel planologische processen als in gebruik ten behoeve van cultuurtoerisme, fietsroutes, 
bijzondere bestemmingen et cetera. 

In het bosgebied is de ontwikkel1ng van nl8uwe landgoederen afweegbaar tn hat deef dat door 
de provincie is aangewezen als 'de groenblauwe mantel' en dat valt buiten de geluidscontouren
van vHegveld Gilze-Rijen. Onder andere de fandgooderenzone (die geregen is aan weerszijden
van de Bredaseweg met de Oude leij als westgrens en de woonbebouwirlg van de Reit als 
oostgrens) en de Drijflanen maken cmderdeel uit van de groenblauwe mantel. De landgoederen 
dienen een omvang te hebben van tenminste 10 hectare. Hrer zrjn :2 wooneenheden mogelijk. 
Per wooneenheid dient tenminste 5 hectare fandgoed aangelegd te worden, waaronder 2,5 
hectare nieuwe natuur. Vofdaan moot worden aan de voorwaarden die de provincie Noord
Brabant in de Verordening steft aan nieuwe landgoederen. 

5.2.1 Hockey 

Direct ten westen van de Oude Warande is een opwaardering en beperkte uitbrerding van het 
hockeycomplex T.MHC. Tifburg voorzien voor zowel tophockey als breedtesport. Het 
vigerende bestemmingsplart vOar de landgoederenzone, laat geen uitbreiding van de 
hoofdbebouwing of nieuwvestiging van hoofdbebouwing toe op de bestaande locatfe van de 
T.M.H.C. Tilburg. Desondanks heeft de Raad op 1 februarr 2010 besloten medewerking te 
verlenen aan het realiseren van een tophockeycomplex op deze localie. Het stedeHJk befang 
van tops port weegt zwaa,deJ' dan het fokafe belang van de landgoederenzone; Bi} de 
aanpassing voar tophockey dient expliciete zorgvuldigheid ten aanzien van de Hgging naast de 
Oude Warande te worden betracht. Oak de toegankelijkheid van het sterrenbos, de verbinding 
tussen de Oude Warande en het bosgebied ter'! zuiden van de Bredaseweg, en de waarborging 
van het zfcht vanuit de Oude Warande ziin belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van 
de hockeyvelden. Ten behoeve de reaJisaiie van een tophockeycomplex worden opties 
bestudeerd am de auto- en langzaam verkeersstructuur te veranderen. 

5.2.8 De Oude Warande 

Bij de Oude Warande word! Ingezet op behoud en versterking van het oude padenpatrool1 en 
verbetering van de verbinding met de bossen ten zuiden van de Bredaseweg. 

Midden in de Warande is tn 2009 een tijdelijke horecavoorziening geplaatst "De Grotto". Ott is 
tevens een kunstwerk. Aan de oostkant van de Warande wordt door de Universiteit van Tilburg 
een Facufty Club (besloten club voor bestuur, hoogleraren en gasten van de Universiteit ten 
behoeve van zakelijk contact en feesten en partiJen) opgericht. De bestaande waning aan de 
Warandelaan word! hiertoe verwijderd. De cultuurhistor~sche waarden die in dit gebied 
aanwezig zijrl biaden kansen voor cultuurtoerisme. 
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5.3 Agrarisch-recreatief middengebied 

5.3.1 Aigemeen 

Het agrarfsch-recreattef midderigebied IS het gebfed dat Hgt tussen de Huttensche Lett aan de 
westkant en de Oude Leij aan de oostkant. De bebouwrng van de Reeshof en de 
gemeentegrens vormen respectievelfjk de noord- en de zuidgrens. Het agrarisch-recreaHef 
middengebied bevat zowel comrtlercieHe (de Groene Kamer) a~s recreabeve functies en 
sportvoorzieningen. 

Figuur 5.8 Agrarisch-recreatief middengebied 

In dit gebied is de structuur met historische lijnen nag goed zichtbaar. Er IS ook een aantal 
landschapselemenien aanweziQ'. zoals een bos en bomenrijen langs enkele wegen. Het is een 
zeer open gebied met een redelijk kieinschalige bebouwingsstructuur. 

De oude bouwlanden die gedurende eeuwen zijn bernest hebben geleid tot een voedselrUke 
bodem. Ze breden urtstekende groeivoorwaarden. De gronden zijn nag steeds hoofdzakeHjk 
agrarisch in gebruik. Het betreft met name veeteett, akkerbouw en tuinbouw. Verspreid in het 
gebied /iggen diverse agrarische bedrijven-. En langs de wagen is sprake van vrij veel 
{voormafige} agrarische bebouwfng. 

De agrarische potentie van het gebied marginaliseert. De tendens is dat landbouw steeds meer 
drenstverlenend wordt aan de stad en agrariers ontplooien steeds vaker nevenactiviteiten. 
Momenteef is er al een aantal bedrijvell in het gebied aanwezig waarbtj de koppeling agrarisch
recreaHef aanwezig is. Voorbeelden zijn een strufsvogelfarm r een hertenfarm en eerl manege. 
Sommige boerderijen zfjn to1 woonboerderij omgevormd. tn- het gebied zijn ook en-kele nlet
agrarische bedrfjven gevestigd. De ontwikkelingen- of nevenactiviteiten in het gebied dienen 
kletnschalig, ecologisch en/of recreatief van karakter te zijn, zodat het landschap in drt gebied 
behouden en versterkt kan worden. 

De recreatieve mogelijkheden in het gebied beperken zich voora! tot routegebonden vormen 
varl recreatie, zoafs wandelen, ftetsen erl paardrjjden. Plaatselijk zijrl enkere specfffeke 
recreatieve voorzieningen aanwezig, waaronder een manege en een camprng. 
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Het akkercomplex bestaande uit landwegen en opstallen en belangrrjke cultuurhrstorische 
waarden (zie ook de kaart cultuurhistorisch waardevoHe structuren en objecten in paragraaf 
5.3.4) wit de gemeente inzetten om transformatie en fUl1ctiewijzigrngen naar een meer 
recreatieve invulling van het gebied mogelijk te maken. Dit geldt ock voor het deel tussen de 
Dude Leij en de Noordwesttangent en tussen de Bredaseweg en de woonbebouwing van 
Koolhoven. De ontwikkeling van de Groene Kamer zal aan deze recreatieve invulling een 
bijdrage reveren. Naast de Groene Kamer dienen ontwikkelfngen of nevenactiviteiten in dit 
gebied kleinschaJig, ecologiscll of recreaHef van karakter te zijn, zodat het landschap in dit 
gebied behouden en verder versterkt kan worden. Hiermee wordt invumng gegeven aan de 
gemengde plattelandseconomie uit de Verordening Ruimte van de prov~ncie Noord-Brabant. 

Het gedeelte ten westen van de Oude Leii en tussen de Bredaseweg en de woonbebouwing 
van Koolhoven behoort ook tot het agrarisch-recreatief gebied . Van oudsher heeft dit at een 
agrarisch-recreatief karakter en in de toekomst wif de gemeente dit karakter op deze pfek 
behouden. Het is geregen birmen de gelufdscdotouren van vliegveld Gilze-Rijen. Dit betekent 
dat hier geen geluidgevoelige bestemmingen kunnen kome-n . 

Figuur 5.9 Het agrarisch-recreatief middengebied 

5.3.2 Natuur in het agrarisch-recreatief middengebied 

Vanuit het rijk zijn belangriji'<e (natuur)gebieden met aen EHS-functie vastgeregd zoals het 
5tadsbos. Deze gebieden herbergen een belangrrjke en hoge biodiversi{eit. Dit zfjn de 
zogenaamde sleutelgebieden waar de natuur centraal staat en de brodiverSiteit voorop loopt 
Om deze gebieden met elkaar fe verbinden zijn belangrijke aders, de zogenaamde ecologrsche 
verbindingszones, vastgelegd, die zorgen dat uitwisseling tussen deze grote gebieden kan 
plaatsvinden. De provincie Noord-Braoanf is bevoegd gezag dat daze ecologische 
verbindingszones gestalte krijgen en uitgevoerd worden. 

Structuurvisie ZUldwest 2020 59 



Naast de evz's dient in dit gebled de ecologische verbindiJ"lQ die het stadsbos verbindt met de 
duurzame ecologische structuur rotid de stad te worder'i gerealiseerd. Deze ecologrsche 
verbinding dient te worden gemaakt ter vervang~ng van de Noor'd-Zuidzone. Deze verb~nding 
moet gecombineerd worden opgebouwd uit de twee ecosysteemtypen "Sfruweel met water" en 
"Gras land met water". De landschapselementen die in dit gebjed bij deze ecosysteemtypen 
voorkomen zijn waterstructuren in de vorm van poelen en/of flauwe oever's bjj bestaande 
watergangan, bloemrijke akker- en grasranden, struweel en bomenrijer'i. Deze ecosysteemtypen 
zijn nodig voor de minder mobiele soorten die nu in het stadsbos voorkomen, zoals diverse 
amfibieen (kamsalamander, groene kikker), vlinders (hooibeesfje, oranjelip) en zoogdieren 
(hermelijn, eekhoorn). 

In deze visie wordt ervoor gekozen om deze ecologische verbinding met de twee 
ecosysteemtypen niet in een gecombineerde grote robuuste zone te realiseren. De combinaHe 
wordt losgelaten en de twee verschiJIende ecosysteemtypen worden apart aangelegd in 
meerdere kleinere verbindingen. Door juist te kieLen vOOr meerdere Hjnefl en de verschHlende 
natuurtypen een eigen plek te geven in het gebied wordt de natuur in het gehele agrarfsch 
gebied ge"iF1tegreerd. Door een fijn netwerk te rrTaken van verbindingen kunnen de soorten van 
een groot dee I van het agrarisch gebied gebruik maken en wordt de biodfversitejt van het 
gebied vergroot. Dil tijne netwerk werkt als eef'J versterking van zowel de natuur als v~~r de 
be!eving van het landschap. Het agrarisch gebied zal door de landschapselementen 
kleinschafiger worden en daarmee recreatref aantrekkelijker. Deze ecoJogische verbinding wordt 
in het agrarische gebled via een zogenaamde ladderstructuur tussen het bosgebfed en de EVZ 
Hultensche LeiJ gerealiseerd. 

De ladderstructuur is opgehangen aan twee belangrijke dragers. te weten het (stads}bos van 
het waterwjr'igebied aan de oostzfjde en de EVZ fangs de Hutlensche leij aan de westzijde. 
Daartussel'l wortH een aantal verbindingen van verschillende structuren voorzieo. 

De meest zUldeJiike is de meest open en natte structUUL Oft moet een poelenreeks worden die 
de EVZ Hultensche Lei; verbindt met de Kaaistoep. Deze verbinding kan langs de A58 
gerealiseerd worden, maar karl ook over het golfterrein lopen, mfts hier voldoende natuurlijke 
natte elementen aanwezig zijn en een verbinding tussen deze elementen aanwezig is of 
gel'ealiseerd kan worden. 

Langs de Gilzerbaan staat al behoorJijk wat beplanting, deze dient aangevuld ta worden met 
str'uweel en bornen om er een volwaardige ecologische verbinding van te maken. Verder ligt er 
een kans om aan de zuidkant van de Groene Kamer en aan de zuidkant van de golfbaan nag 
een struweelverbindfng aan te leggen vanwege de al bestaande en of aan te feggen 
struweelbeplanting en bomen. 

De derde type verbinding kottrt: tot stand rn de vorm van akkerrandbeheer of bloemrijk grasland 
in de kavelranden. Deze zal moeilfjker fa realiseren zijn. Hoe meer van deze randen in het 
gebied aangelegd kurmen worden hoe beter het hele netwerk za~ functioneren. 

Voar de drie hierboven vermefde verbindingen geldt dat van elk type minimaal €len verbinding 
gereaHseerd dient te worden. 

De mee5t noordetijke verbirtding is de verbinding tussen het bos varl het waterwingebied en het 
Siok. Deze dient vormgegeven fe women als een nat kralensnoer met hoofdzakelijk bas met 
daarin oak enkele poelel'\, zools vermeld staat in de Groene Mal. 

Op deze wijze wordt een aan:frekkelijk landschap gecreeerd dat ecologrsch goed kan 
fl1nctioneren zender grootschaHge [ngrepen in het landschap te plegen. 

Sij ontwikkelingen in dlt agrarisch-recreatief middengebied wordt van de initiatiefnemers een 
bijdrage aan de hierboven beschreven structuur gevraagd, die in verhouding staat tot de 
gewenste ontwikkeling. Daarnaast dient elke ontwikkeling sowieso landschappelijk in gepast te 
worden .. 

Structuurvisie ZuidlVBst 2020 60 



Ffguur 5.10 Ecologische fadderstructuur in het agrarisch-recreatief middengebied 

5.3.3 Landschap van het agrarisch-recreatief middengebied 

Het landschap [no het agrarisch·recreatief mtddengebied bestaat uit enkafe akkercomptexen rond 
Heikant en Berkeind met overgangen naar heideontginningen (ter pfaatse van de golfbaan) en 
de beekdaren van de Oude Lei} (ter plaatse van de Groene Kamer). de HuUensche leij en de 
Groote Leij (ter plaatse van Wi}kevoort). De structuren van deze onderdelen zijn belangrilk voor 
de karakteristiek en herkenbaarheid van het landschap. 

Voor de akkercomplexenstructuur is het dan ook belangrijk am de herkenbara relatie tussen 
ondergrond en menseHjk ingrijpen, dat wH zeggen de combinatie van wegenr de sporadisch 
aanwezig·e beplanHng fangs wegen, (agrarische) gebouwen, erfbeptanting, rets hoger en 
bolgelegen (open) akkers en zichten, te behouden en te versterken. Dit kan gerealiseerd 
worden door het landeHjke karakter van de wegen tel behouden, de gepaste (Iaan)beplanting 
aan te vuUen, de erfbeplanting te versterken, perceelgrenLElIt met stevige be planting (bijv. 
houtsingels) te versterken en de landbouwgronden (akKers) open te houden. Daarnaast is het 
behduden Vein de herkenbaarheid en orienterende werking van de Hultenseweg en. De 
Prinsenhoef en de stevige laanbeplanting daarlangs belangrijk. 

Voor de herkenbaarheid van de beekdalen is het behouden en versterken van de 
(geomorfologisch) lage ligging en de beemdenstructuurvan belang. Daarnaast is voor de Oude 
Leij van belang dat het herkenbare contrast tussen de geslotenheid door bosrand met relatief 
stelle rand aan oostzijde en de openheid aan wesfzijde (tussen de Bredaseweg en de golfbaan) 
behouden blljft. Ook is het behouden en versterken van de herkenbaarheid van het aflopend 
relief aan de westzijde van de Oude Leij (ter plaatse van Landgoed de Groene Kamer.) 
beJangrijk.-

Voor de hefdeontginningen is het behouden en versterken van de vierkante blokstructuur' van 
paden, wegen ell perceelgrenzen (ontginningspatroonJ van belang. 
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5.3.4 Curtuurhistorisch waardevOrre bebouwing in het agrarisch-recreatief 
middengebied 

Het akkercomplex is nog redelijk gaaf als open landschap met versprerd een aantat 
boerderijcomplexen waarvan de oorsprong terug fe voeren is tot de late 18e eeuw. 
Archeologische vondsten wijzen op nag veel oudere bewoning. Oit akkercomplex heeft een 
grate cultuurhistarische ensemblewaarde, met name vanwege de combinatie van hoge 
archeologische waarde en cultuurhistorische kenmerken van bovengrondse structuren en 
objecten. Deze structuur met netwerk van wegen, paden, akkers en een aantal van deze 
objecten zijn gaaf en herkenbaar, en (tn hun context) behoudenswaardig. Op bijgaande kaart 
staan de cultuurhistorisch waardevolle structuren en bebouwing. Deze wit de gemeen1e fl1 de 
toekomst zoveel mogelijk behouden en versterken. De cultuurhfstarfsch waardevol aangeduide 
bebouwing is zaer· divers van kwaliteiL Sams zijn complex en ert cultuurhistmisch waardevol, rn 
andere gevalten is dat aileen het hoofdgebauw, gevel op opbouw en dakvlakken. 

-II __ 

Figuur 5. 11 Cu/tuurhfstorisch waardevolle struc(uren en objecten 

Er is een waarneembare tendens in de buitengebieden om karakterisHeke agrarische 
woonbebouwing te vervangen door woonbebouwing die veel geHjkenis vertaont met 
traditionalistische viUabouw. Dit leidt vrijwel altijd tot een onacceptabele aantasfing van onder 
andere de cultuurhistorisChe waarden van het buitengebied. Bij (vervangende) nieuwbauw van 
hoofdbebouwing en/of schuren en bjjgebouwen moet rekening gehouden worden met of 
aangesloten worden bij de karakteris,tieke agrarische vormen en maat passend bij de Midden 
Brabantse zandgronden: hoofdmassa, locatie, posiUonering van het erf en inrichting van het ert, 
maatvoering, materiaalgebruik, dakvorm en dakhelling (in principe 1 bouwlaag met kap, 
zadeldak (met eventuele voar het gebied kenmerkende verbijzonderingen), pannen, sobere 
bouwstijl en detaHiering) moeten gerelateerd zijn aan het specifieke agrarische karakter van de 
omgeving en de bestaande bebouwing. 
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5.3.5 De Groene Kamer 

De Groene Kamer (DGK) betreft een inittatief voor een landgoed in buitengebied Zuidwest. De 
intemie van deze orTIwikkeling is de realisaUe van een commerciee~ centrum in een parkachtige 
omgeving. De beoogde rocatte Hgt bij de Bleukweg, ten zuiden van de Bredaseweg en ten 
westen van de Oude Leij. 

DGK zal eerlijke producten en dlensten aanbieden en baseert zrcf"l op de pnncfpes van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er wilen reztngen, cursussen en culturele 
evenementen worden gehouden. Hat wordt eerl combinatie van economie, natuur, recreatie en 
educatie, onder het motto 'Gezond leven en Natuurlijk Genieten'. 

DGK wit graag nauw samenwerken met de agrarische sector en eel1' link te leggen tussen de 
stad en de activ~teiten op het platteJand. Boeren kunnen hun producten verkopen in de 
landwinkel en mensen uit de Reeshof en andere wijken in en buiten de stad kunnen recreeren 
en leren over de natuur op het fandgoed. OGK staat dus ten dienste van de stad, goed 
bereikbaar vanutt de stad en met name vanult de Reeshof. De relatie met de natuur en de 
agrarische sector is een wezenHjk deel van het concept. De Groene Kamer kan daarom eeri 
impuls zijn voor de ontwikkeling van het omHggende groene gebied. 

De verwachting is dat er 1,2 miljoen bezoekers per jaar tullen kOrfien en dat er circa 300 
arbeidspfaatsen worden geschapen Het oppervlak is in totaal on:geveer 30 hectare groot, 
waarvan een derde zal worden bebouwd, indusief infrastructuur en parkerert Tweederde wordt 
afs natuur behouden of ontwikkeld en is grotendee[s toegankeHjk voor pubtiek. 

Figuur 5. 12 Verdeling oppervlakten De Groene Kamer 

De structuurvisfe stert voor de reafisatie van het nieuwe tandgoed de volgende uitgangspunten 
en randvoorwaarden: 

• Het landgoed is openbaar toegankeHjk. 
Het landgoed wordt aangelegd op een wijze die past in de landgoederenstructuur aan de 
Bredaseweg, met behoud van de landschappelijke openheid in dit deef van het 
buitengebied en aan dft deel van de Bredaseweg, 

• Het landgoed wordt ingericht met landschapselementen die voorkomerl in het buitengebied 
zuidwest. zoals laanbeplanting en erfbeplanting zender gebruikmaking van grote 
hoogteverschillen. 
Het landgoed kent een duidehjke hoofdontsluiting, ean hoofdgebouw en een groen casco 
van looppaden dat buiten en binnen, parkeren en programma onderting verbindt 
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• Het nieuwe landgoed wordt ontsloten via de Bredaseweg, met eem nieuw aan te leggen 
ontsluittng. Hiervan za~ het hele achterfiggende gebled ook gebruik maken. 

• Het landgoed wordt goed en veilig aangesloten op langzaam verkeerroutes trf de omgevfng. 
• De Groene Kamer ligt voor het grootste deel binnen de 40 en 45 Ke contouren v-art 

vliegveld Gnze Rijen. Een klein deer van het pfangebied fig! tussen de 45 en 50 KE-contour. 
Dit brerigt de randvoorwaarden met zich mee die vallen onder het Besfuit Geluidsbefasting 
Grote luchtvaart. 

• Ter hoagte van De Groene Kamer word! gezorgd voor een bredere waterbedding van de 
Oude leij en een bredere Ecologische Verbindingszone dan in het zuiden, aangezien op dit 
gebied een grote stedelijke druk komt te liggen. Ott is conform de afspraken uif het 
Reconstructieplafl'de Meierij. Het zal er natter zfjn dan meer richting het zuiden. 

• Ten Luiden van de Bredaseweg wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd die 
het Blok (gelegen op het grandgebied van Gflze Rijen} verbindt met het Waterwingebted. 
Deze zone krijgt een minimale breedte van 50 meter en is gemiddeld 100 meter breed. De 
zone heeft een robuust karakter. Birmen deze zone is recreatief en educatief medegebruik 
niet toegestaan. 

• Het nieuwe landgoed houdt gepaste afstand tot het monumentale fandgoed van WiHem II 
aan de Bredaseweg, zodat dit van aile zijden good zichtbaar bHjft . 

5.3.6 Veldsport 

Het gebied aansluitend aan de Groene Kamer is rn beerd afs zoekgebied voor veldsport. Door 
aansluiting te zoeken bij de Groene Kamer wordt versnippering van het burtengebied zovee! 
mogeHjk voorkomen en kan er mogelijk gezamenHjk gebrulk gemaakt wordel1 van voorzieningen 
(bijvoorbeefd parkeren). Bij de ruimtelijke vormgeving erval1 dient de landschappelijke 
karakteristiek, zeals omschreven in paragraaf 5.3 Agrarisch-recreatlef middengebied als 
uitgangspunt. De tendens is dat sportvelden steeds meer buiten stedetijk gebled komen te 
liggen. Momenteel is nog geen behoefte aan extra sportvelden, maar dft kan in de tookomst 
veranderen. 

5.3.7 Golf 

Op dit moment ligt er geen concreet initiatief v~~r uitbreiding van golfbaan Prise d'Eau. Op 
termijn is het echter denkbaar dat de golfbaan wil uitbreiden. De golfbaan haeft reeds gronden 
buiten de golfbaan in erfpacht. Indien uitbreiding aan de crde is, zal gezocht worden naar een 
uitbreiding van de golfbaan ten noorden van de Gilzerbaan aanstuftend aarr de bestaande 
golfbaart. Bij de fuimteHjke ontwikkeHng van de golfbaan dient de landschappelijke karakteristiek 
ter plaatse als uitgangspunt. Deze wordt hier gevormd door de vierkante blokstructuur van de 
heideontginning. 
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5.4 Werklandschap Wijkevoort 

5.4.1 Huidige situatie 

Op dft moment behoort Wijkavoort tot het agrarisch gebied. Wijkevoort wordt aan de 
noordoostkant begrensd door de ecologische verbindingszone de Hultehscne Leij, aan de 
westkant door de Noordwesttar'lgent en aan de zuidkant door de A5S. En het midden van het 
gebied liggen het Wijckermeer en het Wijckerbos. Samen behoren deze tot de ecotogische 
hoofdstructuur. Net ten oosten van de Noordwesttangen1 ligt de ecologlsche verbindingszone 
de Groote Leij. 

5.4.2 Toekomstige situatie 

Figuur 5. 13 Werklandscnap Wijkevoort 

5.4.2.1 Locatie Wljkevoort 
Op Wijkevoort is een werklandschap yoorzien. Op basis van de lagenbenadering kan 
geconcludeerd worden dat dit een geschikt gebied is voor de aanleg van een bedrijventerrein. 
De bodemgesteldheid van dit gabied is geschikt v~~r verstedelijking. Verder zi]n de 
ontsluitingsmogelijkMden van dit gebied op de Noordwesttangent en de AS8 goed . Oaarnaast 
sluit het aan bij de bebouwing van Gilze-Rijen en dan met name op het zuidelijk ervan gelegen 
bedrijventerrein Midden-Brabant-Poort. 
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5.4.2.2 Omvang en inrichting Wijkevoort 

Het bedrijventerrein Wijkevoort wordt maxfmaaf 11 (} hectare bruto. Aangezien het aansluit op 
twee ecofogische verbindingszones, het Wijc:kerbos en Wijckermeer (die behOren tot de 
ecologische hoofdstructuur) en een agrarisch-recreatief middengebied fS eeh goode 
landsc:happefijke inpassing en overgang naar het middengebied van belang. Ook dient rekening 
gehouden te worden met effecten op de Ecologische Hoofdstructuur, cultuurhfstorie en effecteh 
op woningen rond het plangebied. 

Het bedrijventerrein wordt gefaseerd aahgelegd, zodat rekening gehouden kan worden met de 
marktvraag, het eventuele behoud van bestaande bedrijventerreinen (door herstructurering) en 
moge[ijkheden voor intensiever ruimtegebrufk op nieuwe bedrfjventerreinen. Gestart zal worden 
met het deel dat figt ten westen van het Wijckermeer, omdat dit vanu!t mmeuoptfef< het beste is. 
Met het oostelijk deel Zed pas gestart worden als het westelijk dee I grotendeels is uitgegeven. 

Met een goede inpassing van de Hultenseweg kan deze als buffer dienen tussen het 
bedrijventerrein en het WiJckermeer en Wijckerbos. 

Randvoorwaarde voor het rea~isererl van het oostelfjke deel is een goede ontsfuiting van dft 
gebied. Deze is mOmenteel vOOrzien aarr de zuidzijde van het Wijckermeer. Srj de realisatie van 
de onfSluiting dient rekenfng geheuden te worden met de vrijwaringszone van de AS8 (loopt 
ongeveer tot de zUldrand van het WijCkermeer) vOar een mogehjke verbreding van de A58. In 
deze zone geldt €len bot.lwverbod voer nieuwe gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijr'ide er'I €len verbod tot uitbreiding van de bestaande gebeuwen en bouwwerken, geen 
gebeuwen zijnde. 

Voor het gebfed dat ingeklemd IIgt tussen de Burgemeester Letschertweg en de Groote Leij 
geldt dat het binnen de "C-zone" ligt in verband met externe veiligheid in het Kader van vliegveld 
Gilze Rijen. In de Ai B en C-zoheS gelden belemmeringen voor het ruimtegebruik. Dit deel van 
Wijkevoort ligt biMen de C-Lone, waarooor er voor bepaalde typen gebouwen belemmeringen 
kulirlen zijn. In de C-zCf'ie mogen geen gebouwen met een vlies-of gordiJngevelconstructie en 
geen gebouwen met zeer grate glasoppervlakten, waarin zich als regel een groot aamal 
persol1er'i bevindt. 

5.4.2.3 Zonering van Wijkevoort 

Binnen de deelgebieden van het bedrijventerrein za~ ean zonering plaatsvinden. Deze zonering 
van het bedrijventerrein zou vanuit mHieuoptiek gertcht moeten zijn op hef zoveel mogelijk 
ontzien van de Hultenseweg, de omgeving van het Wijckermeer en het Wijckerbos, de 
ecologische verbindingszones en de noordoostelijke overgang naar het tussengebied. Vanuit 
miliauoptiek LOU dit ervoor pleiten de centrale gedeeltes van beide voorziene deelgebieden (ten 
westen en ten oosten van het Wijckeroos en Wijckermeer) te benutten voor zware bedrijvigheid 
en naar de randen toe bedrijvlghefd met €len lagere miHeucategorie te situeren. Vanuit mHieu 
bezien verdient het daarbtj de voorkeur am de fogfstiek-intensieve bedrijvigheid zoveel mogetijk 
in het westelijke deelgebied te situeren, dichtbij de ontsfuitlng van de noordwesttangent. En het 
aostelijke deelgebied te benutten voar minder logistiek-afhankelijke. bedrijvigheid. 

5.4.2.4 Truck service centrum 

Het gabied Wijkevoort is ook zoekgebied vOOr een mogelijk truck service centrum. Het truck 
service centrum wordt naar vel'Wachting 3 hectare bruto en :2 hectare netto. t:en truck service 
centrum dient goed ontsloten te zijn en dient dan oak dicht bij een van de toekomsHge 
aanslurtingen op de Burgemeester Letschertweg gerealiseerd te worden. 
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5.4.2.5 Campus 
Het gebled is eveneens in beeld vaar het realisererl van een mogelijke campus. A1s zoekgebied 
voar de campus komt het gebied rond de Hultenseweg, het Wijckermeer err het Wljckerbos in 
aanmerking. Mear hierover staat beschreven bij de stedenbouwkurrdige aspecten 
Werklandsohap Wijkevoort (paragraaf 5.4.3) . 

Rguur 5.14 Referentiebeelden campus (bran www.hightechcampus.nl) 

5.4.3 Stedenbouwkundige aspect en werklandschap Wijkevoort 

In Wijkevoort staan enkele cultuurhfstorisch waardevoile gebouwen Gestreefd moet worden 
naar behaud varr daze bebouwlng. Onderzocht moet worden af en hoe de clIl1uurhistorisch 
waardevolle bebouwing ap Wijkevoort hergebruikt kan worden. 

De Hultenseweg is een onderdeel van de culfuurhistorisch waardevaHe structuur in Zuidwest. 
Deze weg wardt fo de taekomst voor atttoverkeer "gekofpt" met het agrarisch gebied. zodat 
geen sluipverkeer ontstaat in het agrarisch gebied. De weg en de begeleidende 
(Iaan)beplanting als structuur tS echter waardevol om fe behouden en kan dienst doen als route 
voor langzaam verkeer die hat agrarisch gebled met het aangrenzende bosgebied verbfndf met 
Gilze. Een eventuele campus- aan het Wijckermeer, liggend langs deze mooie bomenlaan kan 
de bijLcndere waarden die het gabled in zich heeft benutten en versferken. De campus betreft 
(een complex van) hoogwaardige bedrijfsgebauwen in een hoogwaardige en groene offigeving. 
Te denken valt bijvaarbeeld aan mademe gebouwen in een stedeli;ke omgevtng met het gezicht 
naar het water; met mogelijkheden voor een kada of vtoriders. De bezanning is gunsHg voor 
ontmoetlng en horeca. Met enkele ingrepen is het mogelijk een uitzicht vanaf de snelweg op de 
campus te creeren. 
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Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de relatie tussen het bedrijventerretf'F, de ecologiSChe 
verbindingszones Groote Leij en Hultensche Leij, en het aangrenzeride agrarisch gebied. Daar 
waar het bedrrjventerrein overgaat in ecologische verbindingszone en agrarisch gebied is he! 
van belang dat de gebouwen over een hoge beeldkwaliteit beschikken en de miHeueffecten 6p 
de omgevrng zo beperkt mogelijk zijn. 

Een hoogwaardige, representatieve uitstrahng en een goede. landschappelijke fnpaSSfrlg is 
eveneens van belang in het gebied dat Itgt tussen de Burgemeester letschertweg en de Groote 
Leij. 

De ecologische waarde van de Hultensche lelj en de Groote Leij dier'lt versterkt te worden door 
een natuurvriendelijke inrichting van de beek, de aanleg van stapstel1en en de aanleg van 
faunapassages. De ecologische verbindingszones van de Hultensche Leij moet gemiddeld 50~ 
100 meter breed zijn met een minimale breedte van 25 meter en 5 ha per km. Het verschrt in 
karakter van de beek in het bos Wijckevoort en de beek in het openlar'ldschap dient versterkt te 
worden. De ecologische verbindingszone langs de Groote leij moet gerrriddeid 50 meter breed 
zijn met een minimale breedte van 25 meter en 5 ha per km. Aan de M$tkant dient de oever 
minimaal 10 meter breed te zijn . In het tussengebied tUSSM de Groote Leij en de 
Noordwesttangent dient een stapsteen gemaakt te worden; 

Veer beide beken geldt dat de doefen ten aaf'izien van de KaderrichUfjn Water bererkt en 
behouden moeten worden. 

Bij de Or'ltwikkelin.g van het bedrijventerrein dient het bos Wijckevoort en het Wijckermeer 
behCuden fe blijven. De natuurwaarden hiervan dienen verder versterkt te worden door de 
aanleg van bO$randzones langs het bos, de aanleg van (passende) natuurvriendelijke oevers 
aan het meer en het verwijderen van hekwerken 

Tot slot dienen de huidige landschappelijke karakteristieken met laaggelegen beekdalen met 
restanten van beemdenstructuren, de hager gelegel1 akkercomptexen, de overgang hiertussen 
en de Hultenseweg met (Iaan)beplanting als venrekpuni bij de ruimtelijke en kwalitatieve 
ontwikkeling van, het toekomstige bedrijvenierrein te worden gebruikt. Gezien de nabije Hgging 
is het V'ocr het behouden van de landschappeliike kwaHteit van het gebied oak van belang dat 
bij de ontwikkeHng van Wijkevoort rekMing wordt gehouden met de herkenbare ligging van 
Prinsenhoef (overgang beekdal - akkercomplex) . 

5.5 Infrastructuur 

5.5.1 Huidige situatie 

Op het gebied van infrastructuur bevinden er lich vier belangrijke wegen fl1 het gebied. Deze 
wegen kunnen in twee hoofdcategorieen worden gespHtst, namelijk nieuwe(re) wegen en oude 
infrastructuur. Daarnaast zijn er nog 'overige' \Negen. 

5.5.1.1 De oude infrastructuur: Bredaseweg en Girzerbaan 

De Bredaseweg is de oude verbfndingsweg tussen Tilburg, Gilze-Rijen en Breda. Dit is de 
hoofdweg in dit gebied. De Gilzerbaan Ifgt tussen Gilze en Tilburg, kruist de A5S en slu~t aan op 
de Bredaseweg. Het is de andere belangrijke verbindfngsweg die de Blaak en hef golfterrein 
Prise d'Eau ontsluft richting Gilze-RiJen. 

5.5,1.2 De nieuwere infrastructuur: De ASS en de Burgemeester Letschertweg 

De A5S Jigt ten zuiden van het plangebied. Deze weg vormt een grote barriere tussen Tilburg en 
haar zuidelljke buurgemeentes. Het is een belangrijke verbindingsweg voor heel Noord-Brabant. 
De Burgemeester Letschertweg is recent in het plangebied aangelegd De verbfnding hiervan 
met de Burgemeester Letschertweg ten noorden van het kanaal dient nag gerealiseerd to 
worden. Deze tangent zal als een boog rondom de Reeshof naar de Spinder fopen en daarmee 
deze gebieden ontsluiten. 
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5.5.1.3 Overige wegen 

Naast deze hoofdontsluitingswegen lopen de meeste wagen en paden in het gabied van noord 
naar zutd. Een aantal van deze wegan is verhard, maar er zijn ef ook veel half of onverhard . 
Enkele wegen zijn niet toegankelijk voar gemotorfseerd verkeer. De belangriikste noord-zuid 
verbrndingen zijn de, bijna geheel verharde, Oude Rielsebaan en het fietspad Schaapsgoorpad 
- Bels Ujntje. De noordelijke ontsfuiting van de Hultenseweg, helemaal in het noord-westen van 
het gebied, komt met de realisatie van de Burgemeester le1schertweg te vervallen. 

5.5.2 Toekomstige situatie autoverkeer 

5.5.2.1 Verbreding ASS 

Om de doorstroming op de A5S te vergroten worden de magelijkheden onderzocht voor 
verb-reding van de AS8. Ter hoagte van Tilburg moot de AS8 vier maal twee rijstroken krtjgen 
met afritten ter hoogte van Stappegoor. 

5.5.2.2 Verdubbefing Bredaseweg 

De gemeente Tilburg wit de verkeersafw"ikkeling en verkeersveiligheid verbeteren op de 
Bredaseweg/N282. Daarom vindt er op dit moment een MER/pranstudie plaats, samen met de 
gemeente Gilze Rijen en de Provincie Noord-Brabant voar het hele traject van de N282 tot en 
met Hulten, Voor het Tilburgse gedeelte wordt gedacht aan een capaciteitsuitbreiding tot 2 x 2 
rijstroken. Het 9aat hierbij om het wagvak tussan de Burgemeester Baron van Voorst tot 
Voorstweg en de Burgemeester Letschertweg (gemeentegrens). De capa-citeitsuitbreidrng van 
de Bredaseweg is van belang voar de doorstroming op de Bredaseweg en teverFs voor de 
ontsluiting van woonwiJk "De Reeshor', waar ongeveer 40.000 mensen wonen met een 
gemidderd hoge automobrHterl. Er zijn met name's ochtends problemen om de Reeshof uit te 
komen-. Deze problemen ontstaan omdat er onvoldoende capadteit is op de Bredaseweg om 
het invoegende verkeer op te kUnnerF vangen. Ook is het belangrijk de ontsluiting te verbeteren 
van het gebled ten zuiden van de Bredaseweg, het zogenaamde Groe-ne Kwadrant, waar 
voornamelijk agrariers en oodememers in de reereatiesteer zitterL Na de aanleg van de 
Burgemeester Letsehertweg moet de noordelijke aansluiting van de Huttenseweg kOmen fe 
vervatlen, waarmee het gebied aan de noordzrjde slecht ontsloten is. Er wordt bit de 
capaciteitsuitbreiding vall de Bredaseweg een nieuw kruispunt aangelegd om de noordeHjke 
ontsluiting van het buitengebied Zufdwest ta hersteflen. De ontsluiting van ctit 
gebied is bovendien een berangrijk aandachtspunt als "De Groene Kamer" wordt 
gerealiseerd. fens lotte zuflen ook de plannan voor het tophoekeyeamplex en Wijkevoort kunnen 
profiferen van de capaciteitsuitbreiding van de weg, 

5.5.2.3 Ontsluiting agrarisch-recreatief middengebied 

De noordeHjke aansluittng van de Hultenseweg op de Burgemeester Letschertweg komt te 
vervallen. Voor de noordelijke ontsluiting van het gebled word! een nieuwe aansluiting op de 
Bredaseweg gerealiseerd, waar ook de Groene Kamer gebruik van zal maken 

Het agrarisch-recreatief middengebred wordt daarmee tot de realisatie van Wtjkevoort ontsloten 
via de bestaande infrastructuur aan de zufdwestzijde van het gebied (via de Hultenseweg) en 
via de nieuw te realiseren aantakking op de Bredaseweg Ontsluitfng van de Groene Kamer lal 
via de Bredaseweg gaan. Met de reafisatie van WiJkevoort wordt sluipverkeer door het gebied 
zovee! mogelijk voorkomen door- een knip te maken in de HuJtenseweg. Doorgaand verkeer is 
dan niet mogelijk. 
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5.5.2.4 Ontsluiting De Grroene Kamer 

De Groene Kamer meet worden aangesloten op de in de nabije toekomst te reafiseren 
verdubbelfng van de Bredaseweg; Er mag maximaal ean nieuwe aansluiting op de Bredaseweg 
komen voor het achterliggend gebied. dus de Gr-oer'le Kamer zal worden ontsloten via de 
nieuwe aanslutting op de Bredaseweg, welKe fElr compensatfe van de Hultenseweg word! 
aangelagd. Sluipverkeer wordt tegengegaan. Dat betekent dat de Groene Kamer niet via de 
Gilzerbaan ontsloten zal worden. Parkeren v'ndt plaats op eigen terre in en volgens de 
parkeernormen uit het TVVP van de gemeeme Tilburg. 

5.5.2.5 Ontsluiting Wijkevoort 
Wijkevoort wordt op 2 plekken ontsloten op de Noordwesttangent De aanslu~tingen liggen ar 
vast en de zuidelijke aanslulting is reeds gerealfseerd. De noordelijke ontslu~t~ng zal 
plaatsvinden op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Burgemeester 
BaIHngsweg. De Hultenseweg wardt richt~ng agrarisch gebied afges[oten voar gemotoriseerd 
verkeer. Dit wordt een fietsverbinding tussen Tflburg en Gilze. 

5.5.3 Toekomstige situatie fiets- en wandel routes 

Zuidwest is een aantrekkeHjk recreatief gabied. Een randvoorwaarde om het als zodanig te 
kunnen laten functioneren is een adequaat voet- en netspadensteJseJ. Het bestaande netwerk 
aan fiets- en wandelpaden wordt daartoe gecompleteera. Het routenetwerk zal het bosgebied 
met het agrarisch gabied gaan verbinden via een of twee bruggetjes over de Oude Leij. 

De Hultenseweg op Wijkevoort is !iu neg met de auto toegankelijk, in de toekomst wordt dit een 
fietsverbinding tussen Tilburg en Gilze. Het is een GuJtuurhistorfsch waardevol lint dat op die 
manier zijn kwaliteit behoudt. 

• 
Figuur 5.12 Indica tie bestaande en nieuwe warldef- en fietsroutes 
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Ontsluiting Reeshof voor langzaam verkeer richting agrarisch-reCrfJatief middengebied en 
stadsbos 

Er wordt voor het gebied een nieuwe aansluiting voer langza-am verkeer vanurr Koo/hoven 
gerealiseerd op de Bredaseweg. Nu al kan men vanuit de ReeshOf via de Reeshofweg en de 
Oude Rielsebaan of Bredaseweg naar het stadspark. 

5.5.4 Toekomstige situatie Openbaar Vervoer (bus) 

Mede vanwege de aanwetighaid van Amarant is de bereikbaarherd per OV in 2009 verbeterd. 
Als de Groene Kamer gereaHseerd word!, is deze door mrddef van een halte op de Bredaseweg 
met OV te ontsluiten, Oil, vergt achter wei een betrekkeHjk grote ingreep, waarvoor ontwerp en 
financiering nog moeten worden uitgewerkt. De noodzaak voor een ontsluiting van Wijkevoort 
met het apenbaar veNoor hangt af van het type bedrijventerrsrn. Ais er een campus 
gerealiseerd wordt, is een openbaar vervoerontsluitrng noodzakelijk. Daze ontslutting kan niet 
zander meer door middel van bestaande lijnen worden opgevangen, voar een goode ontsluiting 
zal dus op tfjd setie moeten worden ondernomen. 
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Figuur 5. 13 Openbaar Vervoer 
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5.5.5 Toekomstige situafie spoor 

Door de combinatie van intensief goederen- en personenvervoer is er op drr moment geel1 
ruimte voor groei op het spoortraJect Titburg-Breda. Tot 2020 kan door sefnoptimalisatie ell 
amleiden van goederenvervoer via de Betuweroute (programma Hoogfrequent Spoorvervoer) 
de benodigde groei worden gerealiseerd. 

Ten behaeve van de tookomstvastheid voar de lange termijrl e l1 het behouden van de 
mogelijkheid tot het realiseren van extra ambities voor het spoorvervoer; is een reservering voar 
spoorverdubbeling noodzakelijk, 
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Hoofdstuk 6 Gebiedsexploitatie 
Het grondbefeld IS if} toenemel1de mate een instrument voor gebiedsontwikkeHng waarbij 
overheid en markt komert tot een samenhangende ondernemende aanpak voor verschilJende 
functies in een gebied, zoals een bed rijventerrein, natuur- en landSChap$onfwikke~ing, 

waterberging, openbare ruimte, groen en recreatie. Een voorbeeld waar drt word! toegepast is 
de structuurvisie Zuidwest, waarbij onderlinge verevening kan plaatsvfnden tuSSE!n renda-bele en 
onrendabele deelgebieden. 

Deze aanpak draagt zorg voor een integrale ontwikkeling en voorkomt dat slechts de rendabele 
del en van een structuurvisie tot ontwikkefing kamen. Het is daarbij van groot belang dat er 
committent voor de totale omvang en looptijd van de geoiedsexploitatie wordt aangegaan. 
Hierdoor kunnen de rendaoele delen van de viste in eerl vroegtijdig stadium tot ontwikkeling 
komen waardoor aanzienHjke financiele voordelen (bv rentevoordeel) behaald kunnen worden. 
Door het gesloten karakter van een gebiedsexploitatie vloeien deze voordeJerl dan niet direct af 
maar blijven zij beschikbaar voor de onrendabele delen binnen de visie . 

Binnen de gebiectsexploitatie wordt op hoofdlijnen uitgegaan van de volgende ontwikkelingen: 

• Bedrijventerrein Wijkevoort 83/110 hectare netto/bruto 
• De Groene Kamer, te ontwikkelen commercieel centrum 
• Uitbreiding hockeyterrein 
• Uitbreiding golfbaan 
• RealisaHe veldsportcomplex 
• Aanleg ecologische verbindingszones 

Natuurversterking, open plekken in bas 
Realiseren ontbrekende schakels in wandel- en fietspadennetwerk 

• Verdubbeling Bredaseweg 

Onderscheid kan worden gemaakt in rendabele ontwikkelingen, budgetneutrale ontwikkeringen 
en onrendabele ontwikkeJingen. De verwachting is dat een budgetneutrale gebiedsexploitatie tot 
stand gebracht kan worden. Een integrale budgetneutrale gebiedsontwikkeling is echter alleeflt 
mogelijk wanneer aan de volgende uitgangspunten wordt vofdaan. 

1. De rendabeie delen van de visie dienerl zo veer mogelijk eerst ontwikkeld te worden voordat 
de onrendabela deren gerealiseerd worden. Dit betekent dat eerst het bedrijventerrein 
Wijkevoort ontwikkeld dient ta worden voordat de natuurversterking en de ontbrekende 
schakers in wandel en fietspadennetwerk aangetegd worden. 

2. Het bedrijventerrern Wijkevoort dient pas onfwikkeld te worden als er vanuit de markt 
voldoende vraag is. Gefaseerd ontwikkeling is hierbij essentfeel om de rMtekosien van de· 
voorinvesteringen te beperken om zodoende een rendabele ontwikkehng te zijn. 

3. Voor aile ontwikkelingen en in het bijzonder bij de onrendabele ofltwfkkeHngen geldt dat het 
sturen op budget essentieel is om tot een budgetneutrale gebiedsontwikkeling te komen. 

Indien niet aan de bovenstaande uitgangspunterl wordt voldaan dier'ien extra 
rniddelenfsubsidies worden gezdcht om de gestelde planologische veranderlngen fiflar\ciee~ 
mogeHjk ta maken. 

De aanleg van de ecologische verbindingszones dient. conform beleid van de provincie, al voor 
2018 aangelegd te zljn en zal zodoende vooruitlopen op de realisatie van Wijkevoort. Om deze 
aanleg te kunnen uitvoeren zullen gemeentelijke ftnancieringsmiddelen aangesproken moeten 
worden om deze kosten voor te financieren. Opgemerkt dient te worden da! de 
gebiedsexploitatie geen langdurige/hoge rentekosten ten behoeve van voorfinancierfngen kan 
dragen. 
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Hoofdstuk 7 Uitvoeringsprogramma 

. I 
Naam project Opstellerr Opstellen Start IRean- IStart Reali- Opmer-

steden- bestem- reall~ satle fase reali- satie klngen 
bouwkun- mings- satie 1 gereed sane faseZ 
dig plan plan tase 1 ifase2 Iyereed 

Bedrijventerrein 2012 20t2/2013 2015 

1

2016 
I, 

2021 
r0

2D 
Wijkevoort (tase 1, 60 
ha; f3S$ 2 50 ha bruto) 

Verdubbellng 2011 20121 2014 
Bredaseweg 2013 

ReaHseren infra m.b.t. 2011 2013 12014 
'Groene Kamer, 

[ jveldsport etc. 

lGroene Kamer :2011 1
2013 2014 

IRealisatie sportvelden[PM 
1
15M PM PM 

lUitbreiding golfbaan PM PM PM PM 
Uitbreiding hockey (voorlopig 2e helft 2011 Medio 2012 20121 Planning sterk 

ontwerp): 201l : 

I 
2012 (deel (deel ,2013 afliarikelijk van 

1e kwartaal doorlopen binnen waarvoor besluitvorming 
2011 bestem- bestaand bestem- lover nnanciele 

mingsplan-

I 
eestern- mings- ;bijdrage 

procedure mings- ptan lprovincie, 
plan) onher- ;verwachting dal 

roepelijk besluitvorrtling I 

I 
moet zijn) in juni 2Q11 

I plaats gaat 
vinden 

EVZ Oude Leij 
I 
1201 3- 2014 2015 2017 

:EVl Hultensche Leij 2013 .2014 '20t5 2017 
I I I 
'EVZ Groote Leij 2013 12014 20t5 2017 

EVZ Btok- 2012 2013 \2014 [2016 
waterwingebied I 
Robuuste zone 12012/2013 2013 !2014 12018 

I 
I 

middengebied 

I (ladder) 

[Natuurversterking 2015 n.v.l. 2016 2018 
stadsbos I I 
Realiseren 2013 I~vt 2015 2020 

i I lontbrekende schakels 
Ivoet- en fletspaden 
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Structuurvisie Zuidwest 2020, deel 2, achtergrondrapport 

PlanMER Structuurvisre Zuidwest 2020 

Bijlagerappott pianMER Structuurvisie Zuidwest 2020 
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Eindnoten 

1. Een duurzame locatie betreft een bestaand agrarisch bouwblok in verwevrngsgebied 
met een zodanige ligging dat het zowel vanuit miHeuoogpunt (ammoniak, geuF en 
dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap en dergelij!c:e) verantwoord is 
om het te laten groeien tot een bouwblok van maximaal1,5 hectaren voor een infensieve 
veehouderij. 

2. Bron; Uitgangspunten en ambitieniveau structuurvisie Zuidwest (dec. 2008). 

3. In de Verordening staan ondelWerpen die voortkomen uit de provincUHe structuurvisie. 
In de Verordening staat welke belangen de provincie wI! oohanigen en hae ze dat wi! 
doen. 

4. Specifieke thematisering voor Wijkevoort is niet aan de arde. luchtvaartgerelateerde 
bedrijvigheid is wef een van de mogelijkheden en past binnen de onderzochte 
milieucategorieen. 

5. Laag scenario; betreft minimale vereisten provincie plus Groene Mal afspraken. 

6. Hoog scenario: conform "Uitgangspunfen en ambitientveau Structuurvisie Zuidwest 
2020" (collegebesluit dec. 2008). 

Structuurvi5ie Zuidwest 2020 79 


