
5 De lagenbenadering in Zuidwest 

5.1 Inleiding 
Om de juiste kwaliten op de juiste plek te krijgen wordt de 'Iagenbenadering' gehanteerd. De 
lagenbenadering gaat er van uit dat de ruimtelijke structuur van het stedeLtjke en landehJke gebled te 
vertalen is in verschillende 'Iagen'. De 'Ruimtelijke Sttuctuurvisie THburg 2020' (januari 200S) 
underscheidt 7 lagen: horlem & water, natuur en groen, mltuurhlsturie, fandbouw, beeldkwaliteit, 
infras.tructuur en verstedelijking.- In deze st ructuurvisie is ervoor gekozen de lagen cultuurhistorie' en 
beeldkwaliteit Saffiel1 re voegen, orudat beeldkwahreit veel overeenkofllStel'l verWom filet de laag 
cultuurhisto-rie. Ove~igens kumt beeldkwaliteit ouk terug in andere lagen, zoafs- ecoiogie. 
AH-e lagen samen vormen de voedingsbodem voor de ruimtelijke ontwikkehngen. De be!a:ngen en 
wenselijke ontwikkelingsrichtingen van de tagen worden onderHng afgewogen en samengebrac.ht tot 
een samenhangende, duurzame ruimtefijke structuur vour de toekomst. Deze duurzame strnctuur 
vormt het fundament voor de rUlmtelijke keuzes die nu en III de toekomst gemaakt moeten worden . 

5.2 Laag 1: water en bodem 
Op baSis vatl de tnformatie Oit het voorgaande hoofdsmk is 01' kaan 5.1 aangegevefi 'Waar de 
hydrologische omstandigheden kansrfjk zijn voor een van de- functies stedenbouw (wonen/werkeni, 
natte natuur of landbouw of een combmahe daarvan. Bron voor deze kaart IS het Waterstructuurplan 
van de gemeente, dat in 2002 is vastgesteFd. 

Op de kaart IS a-angegeven welke gebieden vanuit bodem en water relatief het meest geschlkt ziJn om 
te VetstedelijRen, naruur te realiseren en ~al1dbouw te bedrijVen. Binnen Zuidwest figt eetl opgave om 
onder andere bedrijventerrein te realiseren. Met name de beekdalen ziJrI ongeschikt voor 
grootschalige verste-deliJking en juist geschikt voor natum. Als toch gebouwd wordt in natte gebieden, 
dan moet dil zogenaamd 'hydrol.ogisch neutraaI'. Dtt houdt bijvoorbe.eld in: ophogen in plaa::ts van 
ontwateren, kruipruimteluo·s bouwen, hemelwater afkoppele:n en vordoenae ruimte reserveren om 
hemelwater te kunnen bufferen (bijvoorbeeld na-ast hebouwing is een percentage groen noodzakelijk}. 

De huofddoelstellingen waar het Waterstructuurplan van uit gaat ..::iJn de volgende: 
1. Streven naar een duurzaam en veerkrachtlg systeem van oppervlakte- en grondwater en de 

bodemstructuur dat mede ordenend IS voor de toekomstige ruimtefiJke ontwikkelingen 
(verstedeltjkirig, ecologische structuur, grondgebonden agrarische structuur. 

2. Optimahsatie van de waterketen; aa.t wi! ze-ggen streven naar koppeling van I samenhang in 
waterketens. 

3. Vergroten van de belevings- eco!ogische, recreatieve en economische waarde van het water. 

Om deze doelstellinge.n te bereiken wordt voor de functies stedelijke ontwikkeling, grondgebonden 
landbouw en ecologie van het volgende uitgegaan: 

Stedelijke ontwikkefing: 
" Bij voorkeur niet bouwen in kwelgebieden 

In infilttat iegebieden is bouwen slechts' tclegestaan zonder verlaging van her grondwater en onder 
voorwaarde dat voorz ienlngen worden gettoffen zodat hemelwatetafvoer door infiltratie 
gegarandeerd blijff (gehiedseigen water vasthoude.n). 
Activiterten met risico's vom het milIeu (vervuihng van grondwater en bodem), zoals bijvoorbeeld 
rislcovolle bedriJvigheid, niet sifueren in infiltratiegebieden. 
Oppervlaktewater I hemelwater I efflue.nt gebruiken voor !aagwaardig gebruik, zoals bijvoorbeeld 
productieprocessen bedrijven (segmentering bedriJ.venterreinen). 

- OppervlaktewatH beliuttefi voor tecreatiedoeleinden. 

Grondgebonden landbouw: 
Hoewel de geschiktheid van gebieden sterk afMnkeJijk is van de teelt, zouden de agrarische teelten 
dfgestemd moe ten worden op de natuurlijke waterhuishouding. 
. Landbouw niet in natte gebieden waar dramage noodzakelijk is. 
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Landbouw niet in droge gebieden waar beregening noodzakelijk is. 
Teelten roet een hoge watervraag did'ttbij (permanent) oppervlaktewaler.. 
Ruirrtte resetveren voor waterconservering ten behoeve van watervoorziening dgrarische 
bedrijfsvoering. 
Geen Iandbouw op de venige of moerige bodems. 

Ecologie: 

• 

Natte natuur ontWikke[en op plaatsen die overeenStemmefi met het watersysteem: 
o Beekdalen 
o Kwelgebieden 
o Gebieden met Vennel1 door ondiepe leemlagen 

Herstel van het ecologisch functione;ren van de bekensteIseIs. 
Vergroten capaciteit van de bekenstelsels ter vergroting van waterbergend vermogen 
(spaarbekkens-) van gebiedseigen water . 
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Figuur 5.1 Bod".m en wdte r 

5.3 Laag 2: ecologie 
De tweede taag in de lagenbenadering is ecologie. In het vorige hoofdstuk (groenblauwe Gasco} is 
reeds uitvoerig in de paragraaf over de 'biotis c.he laag' ingegaan op natuur en groen. De Structuurvisie 
Zuidwest zal zoveel mogeHjk aansluiHng zoe ken bij bestaande ecoJogische en groenstructuren in het 
gebied. De ecologische Jaag wordt behouden en versterkt doo-r uitvoering van de Kadernota Groene 
Mal. 

Op de kaart ecologie zijn de belangrijkste natuurgebfeden en hun verhindingen opgenomen. Ook zijn 
op deze kaart de belangrijkste gehieden mef betrekking tot flora en fauna aangegeven. 

De l1oofddoelstellingen vow de ecologi.sche Slructuur zijn de voIgende-: 
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Verbetering van het ecologisch raamwerk door he t nastreven van ee·n robuuste groenstructuur in 
het landelijk en stedelijk gebied (zie voor uitwerklng in projecten: GroenStructuurPlan+/ Groene 



Mal, Noord-ZUid studie AlteIT.I)_ Robuust wil leggen een valdoende omvang van onderdelen van de 
gtoenstrucfuUf, :,wdat ecologische potertties tot hun recht kunnen komen en deze gebieden beter 
weerstand kunnen bieden tegen ruimteliJke claims en gebrtlik vanuit andere fUneties. 
Creeren van afwisselende landschappen in het uitloopgeble:d van Tilburg. 
StedeHjk groen gebiedsgericht clifferentieren, en zo mogelijk in verband brengen met het 
buitengehied. 

Voot deze doelstellingen worden de volgende ordeningsprincipes gehanteerd : 
- Bestaande groengebteden/ huid lge biodiverstteit handhaveh en verder ontwikkelen (Groene Mal). 

Samenhang tuss·en de diverse onderdelen van de groenstructuur versterken , en voorkoming van 
isola tie van groe:ngebieden. 
De water- en bodem5tructuur is bepalend voot de droge en natfe natutIrontwikkeling. Natte natuuf 
ontwikKelen in oeekdalen, kwelgebieden en gebieden met vennen door ondiepe leemlagen. 
Herstel van het ecologisch functioneren van de Groene Mal (bekenstelsels, maar ook droge natuur}, 
waarbij het met name van belang IS barrieres op te heffen. 
integratie van s[edelijke met. groene funeties waar he.t kan volgens de ecologische waarden, en 
schelding van deze functies waar her moet vanwege de kwetsbaarheid van de ecologisctle waarden. 
Bij buitenstedelijk groen llgt de nadru k op ecologie, bij binnenstedeliJk groen ligt de nadruk op 
gebru ik. 

Vdnuit ecologie is een verbinding tlisseri her bosgebied en de Hultensche Leij van belang, Tevens 
dient de ecologische veTb~nding:wne van Hultensc;:he leij en de Oude Leij mimer gedlmenSiofieefd te 
worden om het bosgeoied met andere bosgebieden te verbinden VDoF UtrWisseling Va n flora en fauna . 
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5.4 Laag 3 en 5: cultuurhistorie, archeologie en beeldkwaliteit 
De derde laag in de lagenbenadering is die-van cultuurhistone en archeotogte. Dele laag beV,H onS 
culturele erfgoed, Het gaat hierbij om een breed cultuurhistorisch spectrum: waardevolle 
lands-chappen, waardevolle gebouwen en gebieden, archeologische en historisch-geografische 
waarden. Dit is reeds beschreven in het vorige hoofdstuk blj de antropogene laag. 
De eerste nederzettingen werden bepaafd door de bodem- en waterstructuUr. De ontwikkefing van 
nederzettingen is in de loop der tij d meer gaan aansluiten op bestaande verstedelijkingSpatronen en 
aanwezige infrastructuur. De relatie met de bodem- en waterstructuur is daardoot steeds: meer 
losgelaten. De cultuurhistorie speeh een rol bij de be paling van ante oorsprong en onze identiteit. 
Tevens is de cUltuurhistorie van belang vom de herkenbaarheid van bepaalde gebieden. Aantastmg 
van cultuurhistarische elementen betekent een breuk met het verJeden, en kan leiden tot nivelJering 
van de omgeving. 
Omdat beeldkwaliteit veel overeenkomsten venoont met cultuurhistorie is deze laag (de se IaagJ 
samengevoegd met cuftuurhistorie. Overigens komt beeldkwaliteit ook terug in andere iagen, zoals 
ecologie. 

Naast cultuurhistorisch waardevolle infrastructuur kent het gebied op structuurniveau een vijftal 
cultuurhistOris(h karakteristieke en nog herkenbare deelgebteden: 
1. het akkercomplex in het westelijk dee! (gelegen ten westen van de Oude Leij en doorsneden door 

de Hultensche Leij}. Van betang in dlt gebled is de {ombinatie van een aantal factoren : 
grondgebruik, agrarische ensembleS', we-gen, beplanting (erf en 1aan), open landbouwgronden met 
lets hogere, bolle akkers. Deze karakteristfeken op hoofdlijnen moeten een rol spelen in de 
verdere ontwikkehng van het gebled. 

2. de beekdalen van de Donge/Oude Lei] en HultenscheiGroote Lei] (met de beemden), De oude 
beemdenstructuur langs de Groote Leij en Hultenschei Jijkt grotendeels verdwenen door 
ruilverkaveling en ander grondgebruik. Deze is echter toch nog te nerkennen in perc-dering en 
enigszins in landgebruik, onder mea ten oosten van Berkeind. Hetzelfde is het gevaf bij de Oude 
Leij. 

3. de oude heidegronden in het midden- en zUldehjke deel. Zowel het beekdal van de Oude Leij als 
de Gilzerbaan doorsni}den een gebied dat vroeger bestond uil woeste (he.ide-}gronden. Het 
Schaapsgom, de Bfaak en de Sijsten z iJn restanten van grootblokkfge (jonge} heideontginn ~ngen. 

In de Sijsten zijn deze vierkant en met name in perce Ie ring en bosranden te herkennen. 
4. de Dude Warande. De Dude Warande in de noordoostelijke hoek van het plangebied is een 

jachtbos dat russen 1712 en 171 5 wera aaligelegd door landgraaf Willem van Hessen Kassel. Het 
park is een nog steeds- redeJijk gaaf bewaard voorbeeld van de tuinarchitectuur en 
landschapsvlsre van de vroege achttiende eeuw. 

s. de .I .andgoederenzone aan weerszijde van de Bredaseweg. Kenmerkend hle.rblj is de langgerekte 
vorm van de percelen die :lowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde haaks op de 
Bredaseweg staan_ De nu grutendeeis beboste percefen zijn veelal door brandgangen of smalle 
slootjes van elkaar gescheiden. 

De deelgebieden en de herkenbare structuren daarvafl zjjn opgenomen op kaart 5.3. 

Voor wat betreff archeologie moet voor het gehele gebted worden opgemerkt diit er rndicatie.s zijn, 
gekoppeld aan enkele nnderzoeken, op grond Waarvan het gehele gebied een hoge tot middelhoge 
verwachting kent. De archeoiogische waarden zijn vastgelegd en weergegeven op de Indtcatieve Kaart 
van Archeologische. Waarden (IKAW) (zie fjguur 5.4). 
Dit beleid bepaalt dat bij de aanwezlgheid van archeologisthe waarden behoud in de oorspronke.liJke 
toestand een uitgangspunt dient te zijn. BiJ het plannen van ruimtelijke ontwikkelingen in gehieden 
met archeologische verwachting dient voorafgaand arcneo!ogisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
IKAW geeft een indicatieve waarde of verwachting vom een gebied en duldt dus de hoagte van de 
trefkans op archeorogre aa~j. 

In het gebied Iiggen de volgende bijzondere complexen: Dongewtjk, Prinsenhoef en wClterpompstation 
Gilzerbaan. 
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figuur 5.3 Cultuurhistorie 
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Hguur 5.4 Uitsnede van de ARWATHraart (ZOOi}. 

5.5 Laag 4: landbouw 
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Het gebied ten westen van de Oude Lelj heeft voaraI een agrarrsche functie. Het betreft met name 
veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Verspreid in het gebled Ilggen diverse agTar ische becirljven. Oak 
langs de wegen IS sprake van vriJ veel (vaormalige) agrarische bebouwing.. Tot de veeteelt behore n 
onder andere 3 ititerlsieve veehouderijen, maar oak een struisvogelfarm en een hertenfarm. 
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De productieotnstahdighedeh voor lahdbotiw tUn in dit gebied met erg gunshg door de aanwezigheid 
van landschapselementen. de onregelmatige verkavehng en de vedal beperkte vochtbe.schikbaarheid 
in de bodem. Ook de situatie met betrekking tot de opvolgirtg op het agtar"lsch bedrijf is- in vee J 
gevallen niet erg gunsfig. In de nabije toekomst wordt verwacht dat meer agrarisc:he bedrijven hun 
activiteiten wHen beeinaigen. 

In figUUf 5.5 is in kle UF Mngegeven welke gebiedefi - bezien vanuit de bodemgesteldheid het meest 
geschikt zijn voar grondgebonden landbouw (grasland en bouwlandY. Bron voor deie laag ~s het 
Waterstructuurplan (2002) van de gemeente j iIburg .. 

Structuurvisie ZUldwest TI burg L.agenbenadering: Landbouw 

Figuur <; ,5. Landbouw 

5.6 Laag 6: infrastructuur 
De zesde laag is infras-tructuur. Your de mfrastructuu.rkaart is het nfburgs Verkeers- en Vervoersplan 
(TVVP) uitgangspunt. De infrastructuurkaart bevat deets kansen (de hoofdinfrastructuur vom zowel 
auto, fiets als openbaar vervoer) waarop aangesloten kan worden en deels beperkJngen. zoals 
leidingen die door het gebfed lopen (zoweI ondergronds als bovengronds,). 
Vanult het TVVP is het uitgangspunt vom het landelijke milieu dat de bereikbaarheid goed is met de 
auto en matig met het reguliere openbaar vervoer (er zijn wei mogeJijkheden voot vraagafhankelijk 
vervoer) en de fiets. 
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Figuur 5 6 Infrastructuur 

5.7 Laag 7: verstedelijking 
De verstedelijkingskaart laat zien op welke wijLe het plangebied en omge-ving versledeHjkt is en wordt 
(De Wijk in de Reeshof en Broekakkers in Gilze Rijen). Voar wat betFeft verstedeliJkmg zi]n de 
uitgangspunten if! de strucnmrvisie Zu idwest 2020: 

De landgoederenzone dient als historisch erfgoed gerespectee:rd te worden. 
Er zullen geen extra recreatiewonlngen worden toe:gevoegd aan het stadsbos . 
Binnen de geluidcontouren van vllegveJd GHze-Rfjen worden geen nieuwe woningen en andere 
geluidgeveelige bestemmingen toegevoegd. 
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5tructuUr\ilSle ZuidvJest Tllhurg lagenbenadefing: Verstedefijking 

Figuur 5.i Verstede lij k ing 
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6 Achtergrond bij opgaven en ontwikkelingen in 
Zuidwest 

6.1 Kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen 

Onderzown Stec 2008; kwalhatieye yraa g naar bedri jventerrein4l!n 
Stec heeft In 2008 de kwalitatieve vraag naar bedrijventerremen in beeld gebracht voor de stedelijke 
regio Bteda-Tilburg en later ook voar de gehele regia Midden- en West-Brabant. De kwantitaheve 
ramingen voor de vraag naar bedri}venterremen in de periode 2006 tim 2020 zljn l-op-l 
overgenomen van de provincie Moord-Brabant. De ramlngen van de provincie zijn gebaseerd op de 
rapport age Prognose bedriJventerreinen Noard-Brabant 2006-2040, waarbij is uitgegaan van het 
Globa] Economy scenario. Deze rappartage is opgesteld door ETIN Adviseurs en opgeleverd in 2006. 
De raming is door Stec gecottigeerd voar de daadwerkelijke uitgiftes in de jaren 2006-7. Zo resteert 
de geraamde vraag voor de periocie 2008 tim 2020. 

Stec merkt wei op dal de raming. van de provincle Noord-Brabant onvaldoende rekening houdt met de 
vervangingsvraag. Zo wordt er in de methodiek impHciet van uitgegaan dat het areaal dat vriJkomt na 
verhuizing van een bednJf volledig (en moeiteloos) hergebruikt kan worden. Vaak sluiten vraag en 
aanhod echter niet op elkaar aan (kwalitatieve mismatch), waardoor in ieder geval herstructurerlng 
van de vriJkomende bednjfskavels nodig is. Deze kwalitatleve mismatch leidt tot tijdehj ke of 
langduriger leegstand en dus tot extra ruirntebehoefte. Deze is niet meegenomen in de ramingen en 
moet dus worden opgeteld bij de berekende uitbreidingsvraag, Oit heeft een 'ruimtevraag-opdtiJvend' 
effect. 

Beoordeling kwanJitatieve marktsituatig VO Ol Midden- e li West-Bratan t 
Op basis van de Stec onderzoeken is voor de regia Midden- en West-Brabant geconciudeerd dat sprake 
is van een tekort aan nieuwe bedrijventerre fnen ter grootte van 195 tot 275 hectare netto indief1l de 
bijzondere plannen Logistiek Park Moerdijk, herontwlkkeling bestaand Moerdijk en het Agro Food 
Cluster West-Brabant bUiten beschouwing worden gelaten. AL deLe blJzondere plannen wet worden 
meegenomen en als die hectares aHemaal voor 2020 worden ontWikkeld en aangeboden, dan is voor 
Mldden- en West-Brabant sprake van een aanbodoverscnot van 2.10 tot 290 hectare neUa. OVerigens 
wordt verwacht dar. de bijZondere plannen niet aUemaaI voor 2020 volledig tot uitvoering komen (of 
tiberhaupt worden gerealiseerd). 

Beoorde Ung kwalltatieve marktsitualie m or Midden- en West-Brabant 
V~~r de kwalitatieve marktsituatie is nu al sprake van knelpunten of zijn die voar de nabije toekolhst 
te voorzien. Voora! aan de onderzijde van de markt , dus voor het functionele/ttaditionele segment, 
ontstaat een enorm tekort aan ges[hikre bedrijvemerreinefl. Bedrijventerreinen die in pofentie ruimte 
bied-en voor deze vraag, over het algemeen de-bestaande (verouderde) bedrijventerreinen, worden in 
toenemende mate geherstructureerd of getransformeerd. Voor het functiortele/ trarlitionele segment 
ligt dan oak een belangrijke taak vaor de regio: zorgen Voor (behoud van) vestlgmgsmogefijkheden 
voor dit type bedrijvigheid op nieuwe en bestaande bednjventerreinen. Dit vraagt van de regia dus 
forse inzet op herstructurerlng, waarbij tevens te a,lIen tijde eerst moet worden bekeken of de 
werkfunctie voor het meer funcfionele/traditionele segment behoudeo kan blijven l 

In het modern-gemengde segment IS sprake van evenwfcht tussen de vraag en het (geplande) aanbod 
tot en met 2020 indien de zachte plannen (zoals Wljkevoort en Spinder-Zuld) doorgaan en voor het 
modern-gemengde segment worden ontwikkeld. Als deze zachte plannen buiten beschouwing worden 
gelaten, dan is sprake van een tekort van zo'n i 00 to-t 150 ha netto tot en met 2020. Oat is temee-r eeo 
knelpunt omdat de nieuwe bedrijventerreinen in het marktsegment modern -gemengd oak een deel van 
de funct ione!e vraag wHen moeten accomrnoderen. Kortom: E'en aantal geplande bedrijventerreinen 
in de regio zullen qua segmenfering dus nog eens goed tegen het licht moe ten worden gehouden, 
waaronder bijvoorbe-eld enkele ptannerr vaor hoogwaardige bedrijventerreinen (zie hierna). Ook IS het 
verstandig om voor het modern-gemengde segment nag extra ruimte te zoeken in de regiogemeenten. 
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In het hoogwaardEge segment ligt averaanbod op de loer. Dit marktsegment is In de gehele regia 
Midden- en West-Brabam goed VoM een ruirntevraag van circa 12 ~ tot 150 ha netto tot en met 2U20. 
De geplande hOogwdardige locaties- bevtndell' ztch nu met name Breda, Tilburg en Oosterhout. Voor 
deze plaatsen geldt dat het verstandig is am een deel van de hoogwaardige plannen ook beschikbaar 
te maken voor de modern·gemengde vraag. Elders ih de regio ontstaan mogeliJk nog weI kansen voar 
bijkomende hoogwaardige loeaties . 

Met de uitbreidirtg van Vossen berg West is er komende jaren Weer VOldoende logis-tlek terrein 
beschikoaar. Het is echter raadzaam om extra mogelijkheden voor multimodaal ontsloten locatJes 
voor logistie:k nader in kaart te brengen. De behoeffe uit de sector is groot, evenals de kansen die de 
regio voor deze sec[Qr biedt. Belangtijk aandachtspunt zijn de ontwikkehngen rand Logistick Park 
Moerdijk (LPM), waar In de planvorming ook ruimte is voorzien voor !ogistiek uit milieucategorie 3. 
Hiermee hiedt LPM ee n alternatief voor vestiging van loglstlek uit Midden - en Wes( Brabant. Zoals in 
diverse beleids-stUkken is vastgelegd, wordt ves-Hgirtg van logistieke bednjven kfe iner dan 5 hectare 
uitgesloten op LPM. Zo ontstaat een dUidelijke segmentering in de regio: de hoogwaardlgere Value 
Added Logistics tot 5 ha op de bedrijventerreinen tIT de regia (zoals Vos-senbetg West) en de 
grootschalige log/stiek (grote Europese Distributie Centra) op Logistiek. Park Moerdijk. 

Een aandachtspunt vormt de ruimte voor zware,. NIMBY bedtljvigheid, zoals afvalverwerkers en 
puinbrekers. DeZe bedrijvigheid kart veelal niet meer te.recht op nieuwe locaties in de regio, maar .:ijn 
weI een belangrijke schakel in de totale regionale productiestructuur. Het is- dan ook van groot belang 
bestaande locaties voor dit type bedriJven zoveel mogelijk voor die acUviteHen geschikt te houden. 
Tot slot wordt aan nfeuwe locatietypen zoals gemengde economische zones nog weinrg inhoud 
gegeven c.q. ruimte geboden. 

Vraag-aanbod cO.nfrontatie gemeeute Tilbur g 
Voor Tliburg lijkt behoorlijk aanbod voor het modern-gemengde segment beschikbaar te zijn of te 
komen. Voor een fors deel van het beoogde aanbod geldt echter dat het nog zachte plannen betreft 
die nog vrijwel de gehele RO-procedure moeten doorlopen (WiJkevoort en Spinder-Zuid, samen ruim 
100 ha netto). Het is zeer waarschljnlijk dat deze {ocaties pas (ruim} na 2015 beschlkbaar komen. Op 
de kortere termijn is nog sprake van evenwicht. De modern-gemengde terreillen moeten: edlter ook 
een rol vervullen in het opvangen van de meer traditiOneel/functlOnele vraag van naar verwachting 
l O'h 40 a so ha fietto in Tilburg. Specifiek voor dat segment is feitelijk geen nieuw, bljkomend aanhod 
voorzien. Indien Wijkevoort en Sp·inder-Zuid deze rol gaan vervullen blijft ook op termijn in het 
modern-gemengde segment sprake van evenwicht. 

Hoogwaardlg bedriJventerrein is nu bes-chikbaar op T58 err bedrijvenpark Charlotte. Ook Bakertand is. 
voorzien voor hoogwaardig, maar deze lacatIe is vanwege financi eJe redenen Ultgeste ld tat circa 2020. 
In totaal gaat het om zo'n SO hectaxe netta aan hoogwaardige bedrijventerreinen, die deels al op de 
markt is gebracht. Oit is lich t hoger dan de verwachte vraag. Cezien de verdere verdienstehjking van 
de economie en het daarmee groeiende aandeel hoogwaardige vraag in de tota!e bednjfsruimtevraag 
(welke zich sterker manifesteert in steden als 'i' ilburg en Breda), wordt dit niet als problematisch 
beoordeeld. Meer hoogwaardige ontwlkkelingen zijn echte:r niet gewenst, tevens moeten de locaties 
goed worden gefaseerd om ;w echte toplocaties te kunnen realiseren. 

In totaal is door de ontwlkkeling van Vossefibe:rg West II zo'n kleine 80 he(tare netto beschikbaar voor 
logi.stieke oednjvigheid in Tilourg komende jaren. Het gaat om circa 50 ha neHO voor grootschahge 
logistiek en zo'n 30 ha nellO voor kleinschaligere logisttek (tot omvang van 2 hectare). Feit is- echter 
dat Vossenberg ook een belangrtJke rol zal (moeten) vervullen in de opvang van logistiek die in vee! 
andere gemeenten in de regio Breda·Tilburg Hiet terecht kan. Bovendien zaI automatisch veel van de 
vraag ult de andere gemeenten naar Vossenherg West II toestromen. geLlen de specifieke kwaliteifen 
van het terrein voor 10gistJek (multtmodaal, grote kavels, goed imago}. We beoordelen deze situatie 
dan ook als evenwichrig. Ook bedrijVen Uit het modern-gemengde segment zullen interesse hebben 
voor deze locatfe. 

Overzicht TiIburg 
Hoogwaardig BedriJvenpark; vraag 20 tot 30 ha netto tot 2020. Dreigend tekort, als- gevolg van uitstel 
ontwikkeling Bakertand en heroverweg.ing profilering Charlotte. T58 is de etiige hoogwaardige tocaHe 
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die nu op de markt beschikbaar is. BedtijVenpatk Charlotte is feitelijk aIleen beschikbaar als zich 
specifieke klanten melden. 
Modern-gemengd: vraag 120 tot 140 ha netto tot 2020. Aanbod is circa 160 ha netto, waarbij 
Wljkevoort en Spinder~Zuid volledig aan dit segment zijn toegerekend. EvenwiGhtige marktsituatie 
indien Wijkevoort en Spmder-ZUld inderdaad worden ontwikkeld en op de modern-gemengde locaties 
ook ruimte wordt gemaakt voor de functionele/traditlOnele vraag. 
Functtoneel!traditioneel: vraag 40 tot SO lia fietm tOt 2020. Matktsituatle: tekort, want geen direct 
aahbod. Mogelijkheden voor aanbod door herprofilering locaties voor andere marktsegmenten, met 
name modern -gemengd. 
Grootsehalig/NIMBY: vtaag drca 50 ha netto tot 2020. Ook zeer grootschalige logistiek behooft tot dit 
segment. Vossenberg West II is· de loealie voor dit marktsegment. Marktsituatie. evenwieht. 

COQclllsies yraag·aa..nbpd s;oufrontaties 
WiJkevoort krijgt een modern-gemengd profiel. Op zowel de korte als langere termljn zal in dit 
segment sprake zljrr van evenwicht. Ais mgezoomd word! op de vraag-aanbod corifr'ontatie in het 
beoogde marktsegmelit (modern-gemengd) voor Midden -Brabant Poort (voorneen Broekakkers 'Oost} en 
WiJkevoort, dan is de c::oncJusie dat het zeer goed moge lijk moet Ldn am deze ontwikkelingefl naast 
elkaar en gelijktijdig te laten plaatsvinden. Bij goede afstemming en coordinatie moet het mogelijk 
zijn om onderlinge concurrentte te voorkomen, hoewel die in specifieke gevallen natuurlijk nooit 
geheel is uit te sluiten. De twee ontwikkellocaties kunnen zien in rUlmtehjk,stedenbouwkundige opzet 
en III marktsegmenten op verschillende marktsegmenten riehten. 
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7 Waterparagraaf voor de Structuurvisie Zuidwest 

7.1 Bestaand watersysteem 

Terreinhoogten 
De hoogteligging van net plangebled varieeTt van circa ~,50 m + NAP langs de Oude Lelj , en circa 9,50' 
langs de Grote Leij, tot ruim 14,00 m + NAP in het oosten langs de Gilzerbaan en in het bosgebled de 
Oude Warande. Tussen beide beekdalen varieert de terreinhoogte tusserr ruim 14,00 m + NAP nabij de 
rijksweg ASS tot ongeveer 9-,50 m + NAP bij Koofhoven. De noofdwegen liggen tussen enkele 
centimeters en enkele meters hoger dan de omgeving. Figuur 1 ge eft de hoogteVefschilien in 
hoofdlijnen weer. 

• 
~ . 
~ .••.....•....•...•••.• ~ .•....•..... , 

Figuur 7. 1 Terrelnhoogtekaart 

Geomorfologie 
In het plangebied zijn ter plaatse van de beken beekdall70dems aanwezlg met veen in de ondergrond. 
Ter plaatse van de Blaak fs ook een dalvormige laagte aanwezig waar geen. Veen in de orrdergrond zit. 
Ook de Dtassige Driehoek is een dalvormige laagte waar veen in de ondergrorrd zit. Naast de 
dalvormige laagten zijn terrasafzettingswelvingen en ·vlakten aanwezig. Aan de oostzijde van de 
Oude, Hultensche en Groote Leij zijn dit welvingen met dekzand en ten Westen van de Oude teIJ is ciit 
een vlakte bedekt met dekzand. Aan de oostzijde yah de Oude Leij is een afzettingsvlakte ten dele 
verspoeld. Ten oosten van de verspoelde dekzancivlakte hggen dekzandruggen (met en zonde r 
landbouwdek). lrr noord-zuid richting loopt flier doorheen een gebfed met lage landdui nen met 
bijbehorende vlakten en laagten (tot rondom de-waterloop de Blaak). Ook in het ruidwesten van 
natuurgebied de Sijsten, in de Nerhovense bossen en in de Goore en Leljkant Jiggen enkele geIsoleerd-e 
gebiedJes met lage landduinen. 

Breuk!Jjnen 
In noordwest-zuidoost richting liggen in (en net bmten) het plangebied van Zuidwest twee 
breukhjnen, te weten de breuken van de formatie van Boxte!' De meest westelijke is gelegen op de Jijn 
Rijen-vliegbasis-Nerhoven-Gilze. De meest oos-telijke is gelegen oJ} de lijn Vossenberg West-Reeshof 
Witbrand Oost -Heidepark-de Btaakj Rielse Baan-Kaalstoep·oostziJde Riel. Ten zuiden van GOlde komen 
de twee breuklijnen samen. Ter hoogte van Dongen takt van de breukliJn van Eoxtel de breuldiJn van 
Breda df richting het noorden. Aan de oostzijde van Tilburg Jig in dezelfde rEchting de hreu ktijn van 
Oosterhout (die loopt van WaalwUk richting Moergestel). 

Het plangebied Jigt in de Centrale Slenk. Enkele kilometers wes~teIiJk van het gebied ligt de GiJze-Rijen 
storing, die de beg.Te-nzing van de Centrale Srenk vormt. Westelijk van de Gilze Rijen storing IS er 
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sprake van 'horst', met een dun watervoerend pakket en een ondlep ~elegen geohydro]ogische basis. 
De Centrale Slenk wordt gekenmerkt door meerdere watervoerefide pa.kketten en scheidende lagen, 
die teza:mef1 een dikte van ca. 200 m hebber1. Vit onderzoeken in het verleden is gebleken dat de grens 
tussen de Centrale Slenk en de hier westelijk van gelegen horst in feite uit twee bteuken bestaat, de 
Gilze· Rijen storing en de Gilzerbdanbreuk. 

De slenkrand breuk:z.one onder net Befs lijntje be staat uB twee afzonderltJke brenken. Seide breuken 
hebben een verzakt oostelijk blok. Spronghoogtes van de westelijke en oostelijke breuk bedragen 
respectievelijk 13 meter en 30 meter. Vit geo-electrisch onderzoek bHjkt dat de maxtmale breedte van 
de breukvlakken 40 meter bedraagt. Aan de zuidrand van het wa:terwingebied werd het bestaan van 
een derde breuk aangetoond met geo-electrische prospectie. 

Wilst 

HIll 5IID 
ilfstand(m] 

WYp3 

Iro:xJ 

Figuur 7.2 Geologisch prof ie l vanaf net Wilhe ~mlnakanaal ri[htirrg de AS8. Te zien zi}n de versdTi Uende (on)d·oorlatende lagen en de· tJreu~ 

(bron ' Brabant Water) 

Bodem 
De bodem(gesteldheid) is in kaart gebracht op bas-is van de onderHggende gegevens van de 
provlnciale aardkundige waardenkaart (provincfe Noord-Brabant, 2008) en de bodemkaart (Stiboka, 
1984,. Figuur 2 komt uit de bodemkaart (Alterra, bodemkaart 1: 50.000) en geeft de bodemgesteldheid 
weer in hoofdIijne.n. Vo[gens deze kaart is in het beekdal van de Oude Lei} eeo zanddek Op veen op 
zand, met aanwe:dgheld van veen te verwa:chten. Daarlangs zwaklemig fijn zand op grof zand, Bij het 
dal van de Grote Leij is ceo afwisseling van sterk lemig zand en zwaklemig fijn zand op grof zand, met 
in sommige plekken veen. Het tussengebied be vat ook Zones enkeergronden (zand) en stuifzaud. 
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Flguur 7.3. Bodemkaart 
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Uit onderzoek is het bekend dat de bodems in het plangebied en omgeving zljn gevormd in 
pleistocene dekzandgronden, die behoren tot het oorspronkelijke noogterras van de Maas en Rijn. 
Dele dekzanden bestaan oVer her algemeen tHt fijne tot hlaUg fijne zanden, maar bevatten ook lagen 
met grof Zarid en grind. Met name de bovenste meters van het grondpakket beslaan overwegend ult 
leemhoudend matig fijn zand, diepere Jagen bestaan veelal uit grover materiaal. Het leemgehalte van 
de bovengrond varieert sterk. Plaatselijk kunneIi, op verschillende diepten, storende dikkere 
leemlagen voorkomen. In de oorspronkefij ke beekdalen r zoafs die van de Donge/Dude Leij, heeft in 
het verfeden enige veenvorming plaatsgevonden, 

Grondwarerhuishoud,n9 
De stad Tilbl.lrg, en dus oak het plangebied. is grotendeels gesHueerd in een infJltratiegebied. eell 
hoger gelegen relatief droog gebied, waar hemelwater in een natuurlijke situatie in de bodem 
inflltreert, en in de ondergrond terechtkomt. Dit infiltratiegebied maakt deeJ ult van he.t 
grondwatersysteem Drunense DUii'len. In dit systeem bevfndt zich een grondwaterscheiding die In 

Noord . Zurd rlchting dwars door de stad [oopt. In het gebied ten westen van deze 
grondwaterscheiding; waarbinnen het plangebied is gesltueerd, stFOomr net freatiSch grondwater 
gIobaal in noordwesteIijke richting. Door deze grofjdwater~troming en optredende kwel langs de 
beken <ian de westkant van de stad, is daar sprake van vrij natte omstandigheden. 

Lokale stroming van het freatisch grondwater vindr eveneens plaats in de richting van de Drassige 
Driehoek in het noorden Van het plangebied en naar tokale waterpartije~n (zie de grondwatertrappen in 
figuur 3). Door een afname van de hoeveelheid infiltratiewater door verstedelijking is ook in natte 
gebieden in toenemende mate sprake van verdroging. 
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Fig. 7.4 GrcHldwatertrappen 
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Uit onderzoek blijkt dat de Gilzerbaanbreuk met name in de eerste scheidende Jaag en de daaronder 
geJegen watervoerende pakketten merkbaar is. Uit het geologisch lengteprofiel is met de mogeIijke 
Hgging van de GiJzetbaanbreuk af te leiden. Dit houdr in dat de bteuk fliet in het ondiepe pakket 
merkbaar is. Overigens is vanuit de aaf'd van de geologische opbouw een ondiepe Jigging van de breuk 
ook njet te verwachten. 

GlobaaI omschreven varieren de gemiddelde hoogste grondwaterstanden, tussen ongeveer 12,00+ 
Jangs de zUidelijke p!angrens, en ongeveer 8,00+ in de noordwestelijke hoek. De gemiddefde 
grondwaterstanden varH!ren tu Ssen II. 75+ tot ongeveer 7,50+ in dezetfde toeane-s. Behalve in de 
beekdalen is de beschikbare ontwatering ruim } m. 

Fig . 7.5 Gemlddftfd noogsrf> grondw~ter5r-anden (GHG) 
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Grondwaterl1escherminqsgebieden 
Een belangriJk deel van het plangebied Jigt binDen de begrenzing van het 
grondwaterbeschermingsgebied behorend bij het waterwingebied Gilzerbaan. Strikt gezien vanuJt her 
Provinciale Milieuverordening, heeft het plan tee maken met dde gedifferentieerde zones , In volgorde 
van beschermingsniveau Lijn daL 

waterwingebiea 
25-Jaarszone 
BOti ngsvriJe zone 

Het waterwingebied is in eigendoITI en beheer van TWM Cronden BV. V~~r de bescherming van de 
grondwaterkwalite it zijn diverse wettelijke regelingen van toepassing, waann voorwaarden ZiJn 
gesteld aan activiteiten op of in de bodem, tenejnde een algemeen beschermingsrliveau v~~r bodem 
en grondwater te realise-reno Ook is hier van toepassing de "Verordening 
grondwaterbeschermtngsgebleden provincte Noord-Brabant" en / af de bovengenoemde PtoVinciale 
Milieuverordening, van kracht vanaf juni 20D4. 

Fig. 76 Waterwingebied Gi t erbaan(Prov incie- Noord·Brab"ant) 

Oppervlaktewaferhuishouding en riolering 

WoIQrwingAbh,o 

D · 25-loorszone

- Bonngs-vhje .tone 

.::c::c::a: Gemef!nteC1'e-r!~ 

Het belangrijkste natuuriljke oppervlaktewater in het plangebied wordt gevormd door het Wijkermeer 
en drie beken: 

De Donge (ten zuiden van de Bredaseweg heet deze de Oude Leiit,· en bijhorende zijtaken, 
waaronder de beekjes De Blaak en de Kleine fiLburgse Waterloop 
De Groote Lelj en de Hulterrsche L.eij, met de bijdrage van de Berkefnd Loop 
Warandaloop / Kivietsloop 

De Oude Lelj heeft behalve van de aantakkende watergangen, de bijdragen van de regenwaterstels-els 
van De Blaak en Katsbogte, via het gemaal Roseppad, en van de complex Mariahof - Amarant (effluent 
van de zuivetinginstallatte en vrlje lazing van de regenwater rioolstelse.ls). Ruiten het pfangebled, is 
de bijdrage relevant van zUlveringsinstaUatie van Riel, waarvan de capaCltelt onlangs uitgebretd fS. 
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Fig. 7.7 Overzicht oppervlaktewater 

Op basis van Europees, provinciaal en waterschapsbeleid heeft de Dong"e/Oude Lei.] de functies 
'verweven' en 'ecofoglsche verbindingszone' gekregen. Tevens is aan de beek de deelfunctie 
'beekherstel' toegekend. Het pe~l van de Donge/Oude leij wordt kunstmatig beheerd door middel van 
verschHiende· stuwen langs het hele trace. 
Door aangepast onderhoud en inrichting, onder meer binnen het stedehJk geoied van Tilburg, is de 
kans op succesvolle vismigrahe aanzienhjk toegenomen. 

De Groote Leij, de Hultensche Lelj en kleine z ijtakjes daarvan lOab de Berkemdloop zorgen voor de 
onrwatering van het westelijk deel van het agrarische gebied rond B"erkeind en Vossenberg:, Door de 
snelle afvoer heeft dit gebled te kampen met verdroging. Wateraanvoer van elders- is !liet m(jgebjk. 
Hierdoor vindt regelmatig peilonderschrijd ing plaats. Ten behoeve hiervafi zijn meerdere 
t'onserveringsStuwen aanwezig zodat het water zo lang tnogelijk wordt vas.tgehouden. 
De Hultensche Leij kornt sarrten met de Groote Lerj . De watergang stroomt verder naar het noorden tot 
nabij het Wilhelminakanaal, waar deze samenkomt met de Donge. Aan deze twee watergangen is de 
functie "ecologische verbindingszone " toegekend. 
De Warandeloop en de Kiviets!oop Iiggen in het noordoostell van het plangebied en zorgen voor de 
ontwatering van de Drassige Driehoek. 
Het over ige oppervlaktewater in het plangeoied be staat uit een aantal vers-preid in het gebied gelegen 
plassen, vijvers en poelen, waarvan Wijkervoort de gr(jotste is. Deze plas is ontstaan door 
zandwinning, waard(jor de bodem enke-Ie meters diep hgt. Zijn oppervlakte is ongeveer 16,5 ha. en het 
wa.terpe.i\ varieert door het intrederrd grondwater rond 9,50 + NAP. 
De vijvers hebben met name een fandschappeHjke functies. doch het water kan ook worden gebruikt 
Voor de beregening van omliggende gal"ons. 
Het omltggende stedelijk gebred van Tflburg watert at doorgaans door middel van gesche-iden stelsels. 
Afstromirrg van hemelwater verloopt deels direct naar he! riools-telsel, deels in de richting van het 
beekdal. Het afvalwater v(jert voornamehjk af r1chting de Rioolwaterzuivering Tilburg (fn beheer van 
waterschap De Dommel) met behutp van drukriolering. Zowel het waterkwantiteHs· als het 
waterkwaliteitsbeheer in het plangebled valt onder verantwoording Van waterschap De Brabantse 
Delta. 
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Grondgebruik 
Het grondgebruik In het plangebied wordt in belangrijke mate bepaa[d door een aantal 
hoofdelementen, te weteo : 
• Rijksweg ASS is een fysieke barn ere die het landschap en de gevestigde g'rondgebrUlken werkehjk 

afscheidt; 
• Bredaseweg, slnds eeuwen de westelijke uitva[sweg van Tilburg naar Breda. Langs deze weg 

bevinden zich aBerhande vormen van grondgebruik, die gebfUikehjk tijn in een stadsrandsituatie 
nabij een uitvalsweg Oandhuizen ell villa's, sporHerreinen, waterwtnning, landbouw, bos en 
na.tuur, verspre id liggende bijzondere stedelijke functies, zoals verzorgil1g., horeca, kantoor e.d.); 

• Gilzerbaan, ook uit valsweg van Tllburg en Gilze , met langs deze weg functies Loals recreatie 
(golfbaan), natuur, landhuizen. enz ; 

• Het historisch overheersende groene karakter van het plangebled, deels van l1 atuurlijke oorspfong 
(ontginning van woeste granden rfaar heide en inmiddels bos filet open plekken) en deels ontstaan 
door- het ill tultuur nernen van de gronden vour diverse groene gebruiksfuncties, zoals landbouw, 
landgoederen, sport en recreatie; 

• Agrarisch gebled, voornamelijk in de westelijke helft, met bijhorende agrarische bedrijven / 
bebouwing, en verspreide natuurwaarden, zoals Het Blok, het Wijkevoortbos, enz. 

7.2 Duurzaam waterbeheel' 

Gemeentelijk heleid 
Het waterbeleid van de gemeente Ttlburg is vastgelegd in de Structuurviste Water en Riolering (SWR), 
en is van kracht per I januan 20 I O. In de SWR is tevens het GemeenteLijke RlOleringsplan (GRP) 
opgenamen. Het Wt 2010 vigerende GRP, alsmede het Waterplan en Waterstructuurplan zlJn 
geevalueerd en geactualiseerd. Wijzigmgen in wet- en regelgeving hebben gezol'gd voar nieuwe taken 
bl] de gemeente. 

In de SWR worden de tot heden gehanteerde hoofddoelstellingen bevestigd voor het nieuwe 
gemeentelijk waterbeleid: 
• Streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem; 
• Optimalisatie van de waterketen; zuinig en efficient gebruik van water; 
• Vergroten van de belevtngs-, ecologische, economische en recreatieve waarde van water. 
De hoofddoelstellingel1 zijn in overleg met de waterpartners vertaald In een visie your de lange 
termijn. De bovengenoemde doelstellingen ziJn samenhangend op de vijf waterpijlers regen-, afval-, 
oppervlakte-, gebrutks- en grondwater vertaald naar een aantal opgaven. Aan de hand van de 
geformuleerde strategie krlJgen deze opgaven concrete berekenis vaor de uitwerking in studies en 
maatregelen. Bij her proces voor de totstandkomrng zijn overigens het provinciale en 
waterschapsbeleid uitdrukkeliJk betrokken. De burger en relevante instanties zljn tevens 
geconsulteerd. De SWR is afgerond met instemming van de waterpartners. 

Het waterbeleid van de gemeente Tilburg is gericht op een duurzaam waterheheer. De verschlllende 
functies· van het water d tenen daarbij zoveel mogelijk te worden gesitueerd en afgestemd op het 
onderliggende watersysteem. Water wordt als een sturend en ordenend principe gehanteerd voor 
rUirntelij ke en functionele ontwikkelingen in en rond de stad. Belangrijke therna's daarbijl zij n de 
betekenis voor ecologlsche systemen, het vasthouden van water (waterconservering, waterreteotie}, 
vernatterr van natuur en bas, optimale infiltratle (afkoppelen regenwater e.d.) en het verbeteren van 
de waterkwaliteit. 

Het plan Blauwe Aders houdt in het grootschalig afkoppelen van de afwaterende verharde 
oppervlakten in het stedefijk gebied met gemengde rioolstelsels en het transporteren van het 
verzamelde regenwatet naar zogenaamde waterparken. Daarin wordt het regenwater verwerkt: 
vastgehouden, geinfiltreerd, afgevoerd naar het regionaal watersysteem. Het voornaamste doel is het 
stedelijk gebied lOveel mogeJrjk te ontlasten bij hevlge neers Jag. Bijkomende doelen zijn: de 
ecologische en recreatieve waarden in de stadsranden te versterken, bijvoorbeeld door de ondiepe 
kwelstroom in Noordoost richttng De Brand weer op gang te brengen en profiteren van de effecten van 
het regenwater anders te verwerken, zoals mfnder zufvering van schoon water, minder overstort van 
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afvalwater, eenvoudiger beheer dan blj verwerking in stedelijk gebtea, enz . 

Door het waterschap is ee n voorfop ig onrwerp van de boven loop de DOfiife/Oude leij en een vlsie vam 
de Groote leij/Huitensche Leij opgest.eld. Het betreCt een nadere uitwerking van de vfsie zoals 
opgenomen in de IGA bovenlopen De Donge (2008). Met de IGA maatregelen wordt invuHing gegeven 
aan de regionale u itwerking van het gewenste grond- en oppervlakrewaterregime. De realisa.t ie van het 
voariapig ontwerp voor de Oude Lelj/Dange en de visie voar de Groote Leij en Hu hensche Leij dienen 
gefaciliteerd te worden in de structuurvisfe . De uitwerking vindt plaats via lokale inrichtingsplanlten. 

A.fwegingen 
Het plangelried kenmerkt zich door een zwaarwegende natuurliJk karakter. De bestaande en de nieuwe 
functies bevi rtden zith in een medium, waar de stedelijke ontwikkeling maatwerk vereist. De hodem 
en daarm het bestaande watersysteem is in grate mate een bepalende factor voor de bestaande 
landschaps- en de ecologische waarden. 

Op basis van de SWR en plannen van waterschap (voorlopig ontwerp Irovenloop de Dongej Oude Lei] 
en een visie voor de Groot e leij/HuItensche LeiJ) en provillcie kunnen de voIgende randvoorwaarden 
worden meegegeven bij de ontwikke1ingen die binnen het plangeb ied LUldwest plaatsvinden. Bij de 
daadwerkelijke planvorming moeten deze randvoorwaarden verder worden uItgewerkt. 
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De Donge/Oude Leij en Groote/Hultensche Leij worden over het gehel.e rraject ingericht als een 
natuurlijk beekdaI met een smal zomerbed (met voldoende straming en natuurlijke processen} en 
een breed inundatiebed gedurende winterperioden. De beken zijn daarmee landschappehjk gezien 
over het gehele traJect eenduidlg mg.ericht en dUidelijk herkenbaar. De eigen lijke loop is ondiep 
en sma!. Het bovenstrooms-e gedeeite kan in drage periaden droagvallen. In natte periorlen treedt 
inundatie van het 
beekdal OP e AIleen bij extremere neerslaggebeurtenisSel1 is sprake Va n tijdelijke waterberg'ing op 
speCifiek aangewezen !ocaties. 
Voor de evz Donge/Dude Leij geldt dat langs en in de beek migratie' van de doelsoorten mogeHjk 
is (vissen, Kle ine zoogd ieren, vogels, vleermUlzen, libellen). De oude verbind ing tu ssen de Donge 
wordt hersteld, waardoor vism igratie mogelijk is. In het beekdal komen stromingsminnende 
soarten voor, waarvan de winde de meest kriUsche 500ft is-. 
De evz Groote en Hu Ilensche Leij krijgt de iorichting van een klemschalig beekdallandsthap 
volgens het inrichtingsmodel Nat kralensnoer. De evz moet gaan fUfl cti ofieren als migraUeroute. 
vaor onder andere amfibieen en kleine zoagdie.ren. Om de 3.00-400 meter wordt een supsteen 
gerealiseerd die geschikt is als vuor tplantingsbiotoop voor amfibieen. Een stapsteen is minimaal 
0,5 fot l,s ha groot en bestaat uit verschillende bouwste l1en, wa.aronde-r een poel (minimum 
oppervlak 500 m2), moeras, (bloemrijk)gras land, migte, struweel en bosje.s (kleiner dan 0,5 ha}. 
Van deze inrichtlng zal met name de doelsoort kamsalamander pTofiteren. Voorbee lden van 
andere soorten die ook van deze evz gebruik kunnen maken zlJn de vinpootsalamander , 
a:lpenwatersalamander, venwitsnuitlibel en kleine zoogdiersoorten . 
Ter compens·atie van de herinri chti tigs- en walerconserveringsmaatregden en 
voor het reduceren van de afvoer in extreme situaties dienen mogeIi jk een aantal 
waterbergingslm:aties te worden ingericht. Deze waterbergingsgebieden zljn vaak 
multffunc tfoneel in gebruik en worden ontwikkeId in Iopende plannen. 
Overige watergangen van het fegionaal wateTsysteem en hijhorende natuurwaarden dienen zoveel 
mogelijk gehandhaafd worden; 
Gebiedseigen water dient zoveel mogeHJk vastgehouden te worden. Dat wi! zeggen geen 
grondwate.Fverlaging maar hydrologisch neutraal ontwikkelen; 
De bescherming van het waterwingebied dient te worden opgenomen; 
In het kader van de uitwerkrng van het plan BJauwe Aden dient een zoek[ocatIe voor een 
waterpark Iangs De Blaak te worden gefaciliteeTd. Versterking van bestaande ecologie is daarbij 
een voorwaarde ~ 

Verstedelijking in Wijkevoort moet gebeuren (onform de technische randvoorwaarden voor 
hydrologisch neutraal ontwikkelen van waterschap Brabantse Delta. Inzet van de bestaande plas 
voOr bergi ng is een kans. 
Voor de afvoer van het vrijkomende vuflwater bij verstedelijk ing III her gebied is geen standaard 
oplossing voorhanden. Mogelijkheden zjjn het koppelen met een persIeiding aan bestaande 
riolering, aansluiten bij riolering in Gilze Rijerr of een aansluiting op de rwlering van Amarant. De 



zuivering is aan renovatie toe. In overleg met de ge-meente en de waterbeheerders, overweegt 
Amarant {wee alternatieve oplossingei1: de ZUiveringsinstaltatie vernieuwen of de 
zUiveringsinStaHatle opheffen en het afvalwater transporteren tot de bestaande Tilburgse 
r ioolstelsels via een aan te (egg.en gemaal. 
Nieuwe fUncties zoals sportvelden, e.d. d ienen ook hydrologisch neutraal ontwikkeld te worden. 
Voorzien wordt dat hiervan geen grote impact op de waterhuishouding uitgaat. 
Bij aile ontwikkelingen geldt dat verslechtering van de watetkwaliteH voorkomen moet worden. 
Drassige Driehoek (valt deeis bif1rien en deels bUlten het plangebied) was voorzien als 
be.rgmgslocatie. Nadere berekenmgen door het waterschap hebben echter aangetoond' dat er geen 
noodzaak aanwe,ng is om de Drassige Driehoek als bergingsgebied in te rIehten en hiervoor 
gi'onden aan te kopen. De verdere ontwlkkehng van de DTassige Driehoek (natuur) ligt bij de 
gemeente. Het Reeshofbos. dat grenst aan de Drassige Drieboek en waterhuishoudkundig daarmee 
in relatl€: staat heeft te maken met verdroging. Er mag-zeker geen verslechtering van deze situatie 
optreden en daa~ wadr mogelijk wuden maatregelen getroffen moe ten worden ter verbetering van 
de situatie. 

In het plangebied wordt het vuilwater uit de bestaande bebouwing verLameld en getransporteerd 
door middel van drukriolering r ic hting de afva!waterzUiveringsil1stallatie. De bestaande 
volkstu inen, recreatiepanden en andere bouwwerken In het plangebied, die niet op deze 
Voorliening aange.sloten zljn, lozen ongezuiverd water in / op de hodem of op oppervlaktewater._ 
Dit is verboden sinds I januan 200S. De bestaande lozingen worden ge-saneerd, conform het 
besluit van het college van 16 december 2008. Nleuwe loztngen zijn niet toegestaan. 

7.3 Watertoets 
Her waterschap De Brabantse Delta is betrokken bij de planvorming van de Stru(tuurvisle Water en 
Rio)ering (SWR) als waterbeheerder. Bij de planvorming L1Jn de diverSe wateT- en ecologische aspecten 
de revue gepasseerd in relatie tot de interactie met de verscliille-nde ruimtelijke plannen. Op basis van 
de SWR heeft de ge:meente de randvoorwaarden geformuIeerd in een concept-waterparagraaf. De 
Structuurvisie is een plan op hoofdlijnen. Ook de randvoorwaarden die voar her watersysteem en 
riolering worden meegegeven ZiJfi op hoofdIiJnen geformuleerd. lowel flet waters chap aIs de 
waterbeheerders van de gemeente worden betrokken bij de verdere uitwerking van ontwikkelingen in 
Zuldwest. Dlt concept IS ter instemming voorgelegd aan het waterschap . De Brabantse Delta stemt 
voorlopig in met deze waterparagraaf, zoals bhjkt ult de brief met kenmerk * I OUOOH 79" d.d. 31 

maart 2010. 
De opmerkil1g van het Waters chap over breukhjnen is venverkt en de belangrijkste aspecten uit de 
visie op bovenloop De Donge/Oude Leij en Groote en Hultense Lelj. zijn overgenomen, omdat die 
passen binnen de beschrijvlng van het Groen-Blauw casco in de Structuurvisie zelf. Echter de passage 
over de omvorming van naaldbossen in loofbos is niet overgenomen, enerzijds omda! de 
waterparagraaf niet de plek IS om een dergeEijke wijziging van beleid door te voeren en anderZijds 
omdat het vanuit andere oogpunten. zoals biodiverslteH niet wenseltjk is. Het be leidskader van riJk, 
provinoe en waterschap komt terug in de Structuurvisie Zuidwest. 
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8 Uitgangspunten en ambitieniveau Structuurvisie 
Zuidwest 2020 

In dft hoofdstuk zijn de uitgangspunten en het ambitieniveau voor de Struftuurvisie Zuidwest 2020 
beschreven, zoals ze op 16 december 2008 door het college van B&W zijn vastgesteld. 

Het plangebied 
Voor het gebied dat in het noorden wordt begrensd door het spoor Eindhoven .. Breda en de 
woonbebouwmg van de Wijk, in het oosten door woonwijk De Blaak en De Reit en in het zuiden en 
westen door de gemeentegrens wardt een wettelfjke Structuurvisie in de zin van de Nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening opgesteld: de StruflUurvisie LUldwest 2020. 

Afbakening plangebied Srructlrurvisie Zufdwesf 

Aanleic:iing 
De Structuurvisie Zuidwest 2020 wordt opgesteld om reeds bestaande ruimteHjke plannen verder te 
concretiseren en :.wdoende te komen tot een duurzame inrichting van het gebied: 
L het pfangebied tot op heden een relatief rusttg buitengebied is, maar door allerlei initlatieven van 

zowel de gemeente als van particulieren nu in de belangstetling raakt. Met name gaat het om de 
g.rootschaHge ontwikkelingen "bedrijventerrein Wijkevoort" en "Groene Kamer". Omwille van de 
duidelijkheid en transparantie naar aLe belanghebbenden in het gebied toe, is het wenselljk om 
aile fUlmtellJke belangen te inventariseren en in een ruirntehjk kader te gieten waar iedereen 
profijt van heeft. Oat betekent dat particuliere ontwikkelbelangen met algemene be[angen ten 
aanzien van onder andere werkgelegen heid, volkshuisvesting, milieu, verkeer, ecologie, 
fultuurhistorle , recreatle en openbare ruimte in verband worden gebrae-ht am de ruimtelijke 
kwaliteH van het geheJe plangebied duurzaam te vergroten. De structuurvisie beoogt zowel 
kaderstellend als rnspfrerend te zijn. 

2. het een uitwerkmg is van de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020. De Ruimtelijke Structuurvisie 
THburg 2020 heeft een globaa~ detailniveau. Er is voor dit ge&ied behoefte aan een gedetalfieerdere 
visie, een kaderstellend plan, am zo in te kunnen spelen op de d iverse· initiatieven die op di ! 
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gebied afkomen. De miliatieven hebben elk hun eigen dynamiek en vallen in het algemeen niet 
onder de vtgaende bele idslijnen. 

3. ook het Uitwerkingsplan voor de Stedelijke Regia Breda~Tilburg (2004) melding maakt van dit 
gebied. Zo heeft Ttlburg de specifieke. opdracht gekregen uitwerking te geven aan de in het USR 
(Uitwerkingsplan Stedefijke Regio 2(04) opgenomen aandUldmg "integratie stad·land", die voor een 
dee! van het studiegebied geldt. Deze aanduiding is op' haar beurt een uitwerking van de 
"land schapsecologische zone" uit het Streekplan 2002 . 

4. het ais kader mOet dienell voor Landgoed de Groene Kamer. De initiatiefnemers van landgoed de 
Groene Kamer willen een retailfunctie realiseren in een parkachtige omgeving. Op het landgoed zal 
sprake zijn van een combinatie van econornische functies, natuur, recreatie en educatie. De 
Sttuctuurvisie Zuidwest geeft input voor de uitgangspunten voor de ontwikkeling en uitwerking 
van de Groene Kamer om de meerwaarde van dit initiatief voor de gehele stad te borgen. Hiermee 
wordt ondermeer bedoeld dat dit initicttief zowel brjdraagt aan de agrarische en ecologische 
ontwlkkelitlg van liet gebied als aan de recreatieve ontwlkkeling van het gehele plangebied. 

5. de gemeente Tilhurg Wijkevoort wi! ontwikkelen als bedrijventerrein danwel hler de Mall wiJ 
realiseren. Op Wljkevoort wordt mornenteel gedacht aan de ontwikkehng van een bedrijve.nterret.n 
in het Kader van Maintenance Valley. Met het concept Maintenance Valley wi! de gemeente Tilburg 
het krachtige Tilburgse luchtvaartcluster versterken dichtbij vliegbasis Gilze Rijerr en daarmee 
ruimte geven aan de kwaliteiten van de diverse industr iele sectOFen. Het betreft de niet· 
landingsbaangebonden bedrijvigheid . Het concept Maintenance Valley gaat uit van een 
Brabantbrede (en daarbuiten) samenwerking tussen onder andere onderhoudsbedrijven, 
untversiteiten, opleidingsinstituren, productiebedrijven van computergestuurde technologie etc. 
Wijkevoort is tevens In beeld als een van de (vieri' zoeklocaties voor de realisatie van de Mall, een 
bovenregionaal centrum voor detailhandef en vrijetijdsbesteding. 

6. de Structuurvisie Zuidwest een antwoord dient te geven op de Vtaag hoe de TWM-gronden 
ontwikkeld kunnen worden. De TWM-gronden worden wellicht binnen afzienbare tij d eigendom van 
de gemeente Tilburg. 

Vraagstelling 
Een dee} van het westeliike deel van het plangebied is voonnalig grondgebled van de geme-enre Gilze 
en Rijen en pas In 1997 bij ' j IIburg gekomen als gevolg van de gemeente:Iijke he.rin.deling. He! 
westeliJk dee! van het plangebied wordt gekara.kteriseerd door de functies landbcHlw, rratuur en 
recreatie (onder andere een golfbaan en manege). Een groot deel van het oostelljk plangehied is 
natuur· en bosgebied en maakt onderdeel uit van de Ecoiogische Hoofdstructuur. 

De vragen waar deze structuurvisie een antwoord op moet geven zijn: 
I. Wat is het gewenste toekomstperspectief van het totale plangebied? Hierbij gaat het om her 

realiseren van een duurzaam evenwicht tussen stedelijke functies (zoals bedrfjven, sport en 
perifere detailhandel) en lalidelijke funcries (zoals recreatie, agrarische bedrijvigheid, rratuur en 
landschap). 

2. Welke uitgangspunten en randvoorwaarden stellen we aan ontwikkelingen in het gebied? 

Opzet Structuurvisie 
Aan de hand van ontwerponderzoek is een eerste globale visle opgesteld voor het gehele pJangebied 
Luidwest. Hierin ziJn mogeIiJke toekomstige kansen en ontwlkkehng'en in ZUidwest afgetasf. Via dit 
ontwerponderzoek is duidehjk geworden waaf we in het gebied rekenmg mee moeten houden en 
wefke aspecten we als uitgangspunt wiflen hanteren. Sommige uitgangspunten zijn hard, doordat het 
gaat om wet· en regelgevmg, andere uitgangspunten hebben betrekking op reeds vastgesteld beleid en 
op amhities die de gemeente tot op heden beeft geformuleerd voor dil gebled. Na. vaststelhng van de 
uitgangspunten zal de Structuurvisie Zuidwest samen met belanghebbenden in het gebied meer 
gedetailleerd worden uitgewerkL De ultgangspunten hebben betrekking op gebieden ell thema' s ' 

O. Vooraf: ontwikkeIing Zuidwest in het algemeen 

Uitgangspunten en randvoorwaarden per deelgebled: 
1. Bedrijventerrein Wijkevoorr 
2. Landgoed de Groene Kamer 
3. Het gebied tussen Wijkevoort en Landgoed de Groene Kamer 
4. Bosgebted (waterwmge-bied) 
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Uitgangspunten en randvoorwaarden pet {hema: 
A. Infrastructuur 
B, Cuttuurhistorie 
C Natuur 
D. Recreatie 
E. Sport 
F. Milieu 
G. Wanen 
H. Grondpositie 
I. Financien 

Uitgangspunten en alilbitieDiveau 

O. VoorRf: ontwlkkelln(l Zilidwesf in het algeme.e.fI 
Zuidwest is een gebied dat lange tfjd buiten het gezichtsveld bled van menig. TlIburger. Het was een 
buitengebied richting Gilze·RiJen, met een agrarische fUnctie en een groot b-osgebied waar je moeilijk 
in kon komen omdat het in bezit was van landgoedeigenaren, de Tilburgsche Waterleiding 
Maatschappij en talloze eigenaren van weekendhuisjes. Je kwam er niet als je er niets te zoeken had. 
Dit idee van Zuidwest is nu aan verandering onderhevig. De Reeshof is naar de Bredaseweg 
'toegekropen', de bewoners Van de Blaak maken dankbaar gebruik van het naastliggende nieuwe 
natuurgebied, de N[Jordwesttangent nadert L: ljn voltoo img, de golfbaan resideert er, de Groene. Kamer 
wil er gaan ontwikkelen, Amarant is aan het vernieuwen, van een spoorlijn is een fietspad gemaakt en 
ga zo maar door. De stad gaat Zuidwest s teeds meer gebruiken voor recreaheve doel einden en de 
agrarische bedrijven raken geisoleerd van het bUltengebied aan de ande re kant Van de tangent. Ook de 
gemeente wi! gaan ontwlkkelen, namelijk bed rUventerrein Wijkevoort. AI deze ontwikkelingen vragen 
om een breed gedragen visie om ervoor te zorgen dat de verschiltende funcHes efkaar niet in de weg 
zitten, maar elkaar en het landschap versterken en Lorgen vom een duurzaam gebied. 

In een aantal beleidsrapporten wordt een dee! van het nu agrariscne gebied aan de westkant van het 
plangeb ied aangemerkt a!s il-integratiegebied stad-Iand", Hiermee wordt aHere erst gezegd dat 
behoedzaam met de huidige agransche functies en natuurwaardeh omgesprongen dient te worden. In 
dit kader Jigt het daarnaast voor de hand Om behalve op realisering van een bedrijventerrein en 
andere l1ieUwe: werkfunctie.s , vooral in te zetten op openluchtrecreaHe, een stedelijke fun£t ie in een 
landeHjke en bosrijke omgeving. De uitgangspunten en randvoorwaarden die hierna aan bod komen, 
ga&n van dft st reven ult. 

1. Bedrijventerrein WiJkevoort 
In het zuidwesten van de gemeente "filburg, tussen de AS8 , de Noordwesttangent en de Hultensche 
Leij, wi! de gemeente Tilburg eell bedrlJventertem ontwlkketen. De exacte invulling er van I S' £log 
onderwerp van discussle: 

In eerste instantie is het de ambitie om hler de· Mamtenance Campus te [eaUseren me. 
bijbehorende ruimte voor bedrijvigheid (mlnimaaI 46, maximaal I 10 hectare bruto).- Daarmee wll 
Tilburg invulling geven aan niet-Iandingsbaangebonden luchtvaartbedrijvlgheld naar B-raballt te 
halen , het bestaande duster fliet-Iandingsbaangebonden bedrijvigheid te versterken en deze 
bedrijvigheid en de relevante onderwijsms-te:I1i ngen en -opleidingen structureel en fysiek te 
verbmden op de Maintenance Campus. 
Bij de uitwerking van Wljkevoort wordt voorloplg rekening gehouden met het gegeven dat 
Wijkevoort een van de vier te onderzoeken iocatles is voor de vestiging van de MaIl (omvang 25 
hectare}. 
[veneens is een deel van het gebied in beeld om een truck service centre (omvang 3 hectare) te 
realiseren. 

In het Uitwerkingsplan voor de Stedel~jke Regio is opgenomen dat tussen 201 5 en 2020 10 hectare 
bedrijventerrein op Wijkevoort ontwikkeld mag worden. Het overige is zoekgebied voor na 2020 (dit 
heet in het Uilwerkingsplan "transformatie afweegbaar"}. Dit bedrijventerrein wil de gemeente in de 
planning naar vOTen halen. Daarvoor moet dan e·erst het nut en de noodzaak aangetoond te worden. 
Blijkt nut en noodzaak van ontwikkeIing van Wijkevoort niet aanwezlg, dan wordr de planontwikkeling 
voor Wijkevoort stopgezet. 
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De volgende uitgangspunten zlJn er ten aanzien van het bedrijventerrein. 
Het betrett een zicntIocatie aan de kruising van de A58 en Noordwesnangent. Deze kwaliteit 
wordt bij de inrichting Van het tenern be nut. 
In het gebled worden de ecologis-che verbindingszones de Groote Leij en de Hultensche leij 
gereaIiseerd. De Hultensche le ij wordt een duurzame afscheiding tw,sen het bedrijverilerretn en 
het landelijk gebied. Uitgangspunten van deze vetb lndingszones zljn opgenomen in de paragraaf 
natuur. 
Er wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid en geluid 
tnet be trekking tot vliegveld Gilze Rijen. 
Bezien wordt of de bestaande weg plus bebouwing iangs de Hultenseweg op het bednjventerrein 
Wijkevoort behouden kunnen bliJven vanwege de verkeefsfunctie en de waardevolle uits-ttalfng. 
Nader onderzoek moet uitwiJzen of dit haalbaar is (mede in r€latie tot de benodigde ruimte voor 
milieucategorie 3 en 4 en mogelijK 5 bedriJvigheid op het bedriJventenein). 
Ontsluitingen dienen zo rechtsreeks mog.eJtjk op de hoofdstructuur gerealiseerd te worden. 
Doorgaand verkeer door het agrarisch gebied moet vermeden worden. 

Z. Landgoed de Groene Kamer 
Landgoed de Groene Kamer is een themapark van 30 hectare rondom "natuurlijk leven en genieten" 
met ruimte voor natuur in combinatie met detailhandel en duurzame leisure en edutainment. Het 
uitgangspunt is dar 10 hectare gereserveerd wordt voor rode functies en 20 hectare voor graene 
functies. 
In de intentie"overeenkomst Landgoed De Groene Kamer (februari 2006) is aangegeven dar de Groene 
Kamer onder voorwaarden een Landgoed zoo mogen realiseren van 30 hectare b jnnen een "vierkant" 
gebied ddt dan de hootdkant begtensd wordt door de Bredaseweg en aan de o{)stkant door de Donge. 
De Groene Kamer heeft veel grond in het gebied verworven, maar tot op heden is het hen niet gelukt 
om de gronden dnect grenzend aan de Donge te verwerven. Daarmee is niet voldaan aan het 
zoekgebied van de intentieovereenkomst uit 2006. De Groene Kamer heeft rnmiddefs wei de 
beschikking over ruim 30 hectare grond in het gebied , maar dele grenst met aan de Donge en is 
langgerekt van aard. Voor de realisatle van het nieuWe Jandgoed gelden, ongeacht de exacte 
grondpasitie, de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: 
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Het landgoed is openbaar toegankeltjk. 
Het landgoed wordt acmgelegd op een wijze die past in de landgoedetenstructllur aan de 
Bredaseweg, met behoud van de landschappelijke openheid in dlt deel van het bUitengebied en 
aan dit deel van de Bredaseweg. 
De te realiseren bebouwing ligt nabij de Rredaseweg, ten zuiden van de aan te leggen ecologische 
verbinding tussen Her Blok en het Waterwingebled. 
Het landgoed wordt ingeticht met landschapsel.ementen die voorkomen in het uuitengebied 
zuidwest, zaals laanbeplanting en erfbeplanting zonder gebruikmaking van grote 
hoogteverschillen. 
Het landgoed kent een dUidelijke hoofdonts}ufting, een hoofdgebonw en een groen casco van 
!ooppaden dat buiten en binnen. parkeren en programma onderling. verbindt. 
Het nieuwe Landgoed wordt onts-Ioten via de Bredaseweg, met een nieuw aan te leggen onts-Iaiting. 
Hiervan za! het hele achterliggende gebled ook gebruik make-no 
Het landgoed wordt gned en veHig aangesloren op langzaam verkeerroutes in de omgevmg. 
De Groene Kamer tigf voor het grootste deel lJinnen de 40 en 45 Ke contouren van vliegveld Gilze 
Rijen. Een klein deel van het plangebied Jigt tussen de 45 en 50 KE-contour. Dit brengt de 
randvoorwaarden met zicn mee die vanen onder het Besluir Geluidsbelasting Grote Luchtvaart (zie 
de paragraaf milieu). 
Ter hoogte van Landgoed de Groene Kamer wordt gezorgd voor een bredere waterbedding van de 
DODge en een brede-re Ecologische Verbindingszone dan in het zuiden, a-dnge~ien op dit gebied 
een grote: stedelijke dnik komt te liggen. Dit is conform de afs-praken Ult het Reconstructieplan de 
Meierij. Het zal er natter zijn dan meer richting het zuiden. 
De minimale gemiddelde breedte van de Ecologtsche Verb indingszone is 75 meter. B"tj voorkeur 
dient een gemiddelde breedte aangehouden te worden van 150 meter, zadat de verbinding 
aansluit op de Dongezone ten noorden van de Bredase-weg. De minimale breedte van deze zone is 
50 meter. 



In de 25 meter-Zone direct grenzend aan de westkant van de Donge vindt geen recreatief 
medegebruik plaats. 
Ten :zuiden van de Bredaseweg wordt een ecologlsche verbindfngszone gerealiseerd die het Blok 
(gelegen op het grondgebied van Gilze Rljen) verbindt met het WateTwingebied. Deze zone krijgt 
eel1 minimale breedte van SO meter en is gemiddeld 100 meter breed. 
Het nieuwe landgoed houdt gepaste afstand tot het monumel1tale landgoed van WUJe.m II aan de 
Bredaseweg, zodat dit van aliI." zijden goed Zichtbaar blij ft. 

3. Gebied gelegen tJlssen Landgoed De Groene Kamer eft Wijkevoort 
Toekomstige ontWlkkelingen zijn gericht op het zoveel mogelijk behouden van het agrarisch karakter 
met toevoeging van recreatieve functies en fiets - en wandelroutes: 

Bij nieuwe initiatieven wordt getoetst aan het beheerbestemmingsplan en eventueel de Paraplunota 
Ruimtelijke Ordening en het Re.constructieplan voor de Meierij. 
Het landelijk gebied blijft zoveel mogeliJk VflJ van minder of nlet aan het landehjk gebied 
gebonden activiteHen. Gelet op de ruime hoeveelheid bestaand en nog te ontwikkelen 
bedrijVenterrein is het nfet nodlg fuimere mogelijkheden in het buitengebied te bieden. 
Historische groenstructuren moe ten op basis van nader onderzoek ~n kaart worden gebracht. 
Uitgang.spunt IS dat deze worden gehandhaafd. Aanwezige faanbeplanting wordt beSf:hermd en 
gecompleteerd. 
Het historisch wegenpatroon moet op basiS van nader ortderzoek in kaaFt worden gebracht. 
Uitgangspunt is dat deze wordt gehandhaafd. 
In het Reconsfructieplan voor de Meierij is aangegeven dat een groot deel van dit gebied 
"verwevingsgehied h is. Oat hetekent dat omschakeling of hervestiging van intensieve veehouderij 
mogelljk is, mits dat geen negatieve gevolgerr heeft voor de omgeving. Een voorwaarde is dar de 
uitbreiding alleen maar mag op duurzame locaties. Nieuwvestiglllg (intensieve veehou.derij op een 
nieuw bouwblok) is in dit gebied niet mogeHjk op basis van het Reconstructiepian de Meierij. 
Omschakeltng of hervestiging van intensieve veehoudeHj willen we in dit gebied ook met toestaan, 
vanwege de Jigging van het gebied : het is gelegen hinnen het tangentenstelsel. het karakter van het 
gebied leeot zich er niet voor, er IS een groot aantal burgerwoningen en het agrarische gebied 
wordt op termijn Vflj klein vanwege de realisatie van Wtjke:voon en Landgoed de Groene Kamer. 
Eij nieuwe initiatie:ven waarvoor ontheffing van het bestemmingsplan nodig is , maar die weI 
aansfuiten bij deze structuurvisie wordt een landschappeHjke aanwijz ing gegeven die de 
karakteristieke uHstrailng van het gebied ve:rsterkt (zie ol]lage 3). 

4. Bosgebied (warerwfngebied) 
Waterwingebied 
In het waterwingebied (her putrenvefd) zijn in principe aileen die activiteiten en ontwikkeHngen 
toegestaan die in verband staan met de openbare drinkwatervoorzlening. 
De bescheymingszone 
De beschermings zone hgt als een schil rond her waterwingebied. In de beschermingszeme(s) 
rondom het waterwingebied zijfi ook ac tiviteiten en ontwikkelingen mogelijk die niet dfrect in 
verbana :,tdan met de opcnhare drinkwafervoorziening. Deze zljn echter weI aan regels gebonden 
(Provinciale Milieuverordening). 
De boringsvrije zone 
fiet beschermings-beleid in de boringsvrije zOnes is uitsluitend gericht op het tcgengaan van 
fysieke bodemaantastingen, Hier geldt dan ook aileen een verbodsbepaling VOor het in getrruik 
hebaeo van boorputten en het roeren van de barlem diepet dan 10 meter onder maaiveld, 
waatmec wordt beoogd perforatie van beschermende lagen hoven de winning te voorkomen. 
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen op deze verbodsbepaling. 

123 



- - bo!"ingsvrlj 
- woti!fwirfgebi@d 
- beschermingsZDne 

WQterwingebied, bescltenningszone, boringszoHe 

BeVt,,-dereH vah recreatie in her gebied. Dit dlent afgestemd te worde n met de na iuurwaarden 
In het gebied. Tevens dlenen de voorwaarden die ge s teld worden aart het waterwi.ngebied in acht 
genomen te worden. 
Differentiatie van het stadsbos door zonering en recreatieve opwaQrderlng: 
Het gebied ten oosten van de Donge be staat als stadsbos wehswaar utt ve rschfllefld e delefl , maar 
deze z jj n op dit moment zo weinig onderscheidend dat Ze recreatief weinig aantrekkelijk zijn. 
Bovendien ziJn grote delen ontoegankelijk en vertonen de fiets - en wandelroutes weinig 
samenhang. Ze :;luiten ook niet goed aan op de omnngende stedelijke gebieden. De volgende 
rnaatregelen worden voorgesteld : 

o Het zUldeliJk deel van het Stadsbos, dat voornamelijk belangrijke natuurwaarden kent . 
uitbreiden naar het noorden. 

o [n het huidige omvangrijke middengeJji ed dat I1U voOt een groot deel met 
tecreatiewOniJigen geprivatisee t d en ontoegankelijk is , zullen de fietspaden worden 
verhard, waardoor het gebied toegankelijker wordt. Deze zone vormt een overgang tussen 
de recre;dte ve noordwne en natuurzone in he t zuiden. De gemeente j Hburg kijkt positief 
naar de pa rticu liere eigenaren van de recreatiewoningen. Een aantal boselgenaren heeft al 
hekwerken weggehaaid en ze hebben een posi tieve functie- in het beheer van dit gebied < 

6 Het noordelijk deef ruimtelijk opener maken Lowel ten behoeve- van de ecologie al s voor 
de recreatle . on gebied vormt de recrea tieve schakel russ-en de Oude Warahde, Lahdgoed 
de Groene Karner en de aangfenzertde woongebleden. Deze zone is vooral gericht op 
reereatie (wandelen, natuured ucatie en dergelijke). Buifensport behoort hier tot de 
mogelij kheden. 

o Een natuurwandelrollte verbiJidt aile gebieden met elkaar, zowel h t agra rfsche gebied als 
het bosgebied. EE' n natuureducat-J ecentrum zal onderdeef urtmaken van deze route. 

A. IHfrastructuur 
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De enkelbaanse Bredaseweg/Rijksweg wordt weHicht verdubbeld. De provincie onderzoekt diverse 
alternatieven voor de Bredaseweg in Rijen en Tilburg. 
De Noordwesttangent wordt ge-re-aliseerd. 
Oe ASS ktijgr op termijn een extra rijstrook (2x2 wordt 2xJ en 2x3 wordt 2x4 rijstroken). De 
ruimte die hiervoor nodig ts- wordt gereserveerd. Er wordt rekening gehouden met een eventuele 
extra aftakking voor Wi}kevoort, de haafbaarheld hiervoor moet echter nog onderzocln worden. 
Het wandel- en ffetsroutenetwerk wordt verder Ultgebouwd en ontbrekende schakels worden 
gerealiseerd. Doel hierbij is attracties en woongebieden met elkaar te verbinden. Ook het 
agransche gebied en het bosgebied zullen zo met elkaar verbonden warden, waatdoor ef meer 



sarnenhang in het gebied kornt en de twee gebieden elkaar kunrien. versterken. Oit vraagt een 
nieuwe oeververbinding. 
RUiterrout~s tiJh momenteel voldoende aanwezlg, 
Waar mogelijk en nuttig zal de infrastructuur worden gezoneerd (aparte strook voor auto/ 
fieL /wandelaar). 

B. C"ltllurhlstor'e-
Het algemene llItgangspul1t voor cultuurhistotie in lutdwest is dat het cultuurlandschap of wei het 
histotisch gegroeide landschap afs structuurhepalend gegeven wordt ingelet. De betekenis en 
waarden van het cultuurlandschap moe ten In het kader van het opsteHen van de Structuurvisie 
luidwest 2020 via een cultourhistorische en arc.he.ologische landschapsanalyse (tn comb~natie met 
reeds uitgevoerd onderzoek) in beeld worden gebracht met aandacht voor de geomorfologle en 
historische geografie. voor archeologie; voor hisrorische stedenbouw en bouwkunde; voor het 
verhaal van natuu[- en cultuurwaarden. 
AI1!Woorden op vra.gen als "welke specifieke cultuurhistorische en [andschappe lijke kwalitetten 
loijn in het gebied aanwezig. in welke mate kunnen ze behouden bliJven. ontwikkeld worden en 
uitgangspunt Vormen voor verdere ontwikkeling. Waaram is het land 2Qals hel is) Hoe is dat 
ontstaan of gegroeid? Hoe heeft zlch dat ontwikkeld? " kunnen inspite.rende. medebepalende 
richtingen bieden voor ontwikkeHngen. 015 welke mal1ieF k:unnen bestaande kwaliteiten worden 
versterkt? 
Op basis hiervan moeten spectfieke cultuurhistorische en archeologische paragrafen worden 
opgesteld en moet worden bepaald welke aspecten uil deze sector (van landschap en bodemarchief 
tot structuur en objecten) van essentlee\ belang zijn. Daarbij d ient de aandacht met name gericht 
te ZiJH ap het voorkomen van clusters of ensembles van landschappeIijke, archeologische en 
bouwhistorische waarden dIe elkaar ruimtelijk verband versterken en als geheel uitgangspunt 
kunnen vormen voor verdefE~ ontwikkeling. 
Archeo\ogle verdient vanwege wet- en regelgeving nag bijzondere aandacht. He! bodemarchief 
dient te worden gerespecteerd conform de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke Nota 
Archeologie: "Grond voor verleden" (200n Gezien de afwegingen die gemaakl moeten worden 
volgens de bepalingen van de Monumentenwet 1988 en de nieuwe WRO bij va.stgestelde 
aanwezigheid van archeologi5che waarden is het van belang om in een zee, vroeg mogeJijk stadium 
van bekende of nog onbekende archeolog ische waarden in kaart te brengen. Vroegtijdige 
inventarisatie op basis van actuele gegevens biedt de mogehJkheid belangrtjke vindplaatsen te 
ontzien of te betrekken bij ruimtelijke innchtingsprojecten waa.rdoor dure opgravingefll verme:den 
kunnen worden. Verder karterend en waarderend onderzoek hlijft naderhand nodig in hel kader 
van het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen. 
Beschermde monumenten en gebieden (rijks- en gemeentelijke monumentert en beschermde 
stadsgezichten) vallen onder separate besluitvormingsprocedures , met name de Monumentenwe:t 
1988 el1 de MOl1umentenverordening gemeente Tilhurg. In geval van toekomstige 
bestemmil1gswijZigmgen van perce len waarop deloe regeIgeving van toepassing is. zUllen de 
cultuurhistorische waarden cen essentiele afwegingsfactor zijl1 en ook in de uitwerking fn 
bestemmmgsplannen aan de orde zijn. 
De cultuurhistorische waardevolle obJeeten en ensembles. zoals opgenomen in inventariseretid 
underzoek (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie. het Monumenten 
Inventarisatieproject of Wederupbouwlnventarisatie), hebben wehswaar geen formeel beschermde 
status. maar zljn wei eell afwegingsfactor. Behoud en hergebrUfk heeft de voorkeur boven sloop en 
l1ieuwbouw. In dit gebied moet daarbij vooral gerlac bt worden aan agrarisch erfgoed en de daarbij 
horende structuren (erf. bijgebouwen), vaak in combinatie met landschappelijke waarden. 
HistoTlsche groenstructuren moeten op basis van nader onderzoek in kaart worden gebracht. 
Uitgangspunt is dat de ze worden gehandhaafd. Aanwezige laanbeplanting wo r-dt beschermd en 
gecompleteerd. Ten behoeve van afwegingen en keuze:s is her van belang ook de kennis over die 
groenstructuren en de verschillerrde fases in de ontwikkelingsgeschiedenis uft te bouwen middels 
landscfiapsanalyses. Aafldacht is nodig voor: beekdalen. heidelandschap, oude ontginningen van 
het akkergebied. houtwallen. 18e en 1ge eeuwse ontginl'lingen met aangeplant bos en nieuwe 
akkers. 
Het hfstorisch wegenpatroon moet op basis van nader onderzoek III kaart worden gebracht. 
Uitgangspunt is dat deze wordt gehandhaafd . Ten behoeve van afwegingen is het van belang oak 
de kennis over die structuren en de verscfiilIende fases in de ontwikkelingsgeschiedenis utt te 
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bouwen middeIs landschapsanalyses en deze in te zetten voor gewenste onrwikkeHngen. 
De landgoederenzone dient als hlstorisch erfgoed te worden gerespecteerd conform de 
Structuurvisie Bredaseweg (raadsbesfuit december :W02). 

c. Nat"ur 
Ten noorden van het spoor Hggen de natuurgebi.eden Reeshofbos, de Drijffanen en het Wandelbos. 
Del.e gebieden vanen bUlten het plangebied van de Structuurvisie Zuidwest, maar hebben weF E'en 
dUidelijke ecofogische samenhang met de bosgebieden in Zufdwest. DOor het wegvatlen van de noord 
zuidverbinding is deze samenhang des te belallgrijker geworden (Atterra, 20-04; z~e kltder}. 

iNoord' Zttldsludie Alterra 
Door Alterra is in 2004 een onderzoek verricht naar de mogeHjkheden om de gebleden De Mast
Buis tet Heide en Drijflanen-Landgoederenzone-Kaaisfoep duurzaam met elkaar te verbtnden. Uit 

de studle is gebleken dat de reahsatie van een duurzame verbinding, onder andere vanwege de 
stedelijke omgeving en het Wilhelminakanaal, zeer gecolfipliceerd is. Het Colle·ge van 
Eurgemeester en Wethouders- van de Gemeente Til.burg heeft hierop besloten af te Lien van 
realisatie van deze ecologische verbinding. Om de duurzame instandhouding van diveHe 
!cHerpopulaties in her gebied Dnjflanen-Landgoederenzone-Kaaistoep te waarborgen, is hierbij wei 
laangegeven dat onderzocht moer worden of de ecologische verbinding rUssen de Regte Heide
RfeIs Laag en de Drijflanen, via de Kaaistoep Landgoederenzone, een robuustete vorFn moet en 
Ikan krijgen. 

Ecologische kerngebieden en verbindingszones 
In Zuidwest is een aantal ecotogische kerngebieden te benoemen. In onderstaande figuur Ztjn deze 
weergegeven. Benaming en achtergrond fnformatie zijn te \linden in tabel 1 en 2. Doordat ecologische 
wrbindingszones en kerngebi.eden niet stappen bij de grens van het plangebied, of een srerke tefade 
hebben met delen buitell het pJangebied zijn het Reeshofbos, de Drijflanen en het Wandelbos 
meegenomen bIj het in kaart brengen van de ecologische verbindmgszones en kerngebieden. 

Code Naam ~~~~~ ____ ~N~a~lv~v~r(~d~o~el)~~~~n~ ________ __ 

t\ Het Rlol< 

B Landgoederen -

Zo ne 

( DrtJflane u 

D Bos 

Wljckevoort 

E WlJckermeer 

Bos TWM 

G De SI]s !ere" 

H Kaaisloep 

mu lafunctlOneer bos , po eI 

mui(ifunctionee) bos, drog. helde. 

nalte heide, poe) 

m llftifun c!i(lnee f bos , bfoemr'J>: 

grasland, p-oer 

multifunctioneeI bas, laaglandbeek 

soortennJk Water. s truwe.et, 

multiftwctioneel bos 

multrfunctioneel bas, s !ruweel, 

bIoemrij k grasIand, he ischraat 

grasland , soortenrlJk wal er 

drog. heid e, s t uifzand 

drage heide, vochtige Ileid·", moeras , 

akk e r, bloemnjk graslarrd, heischraal 

grasland, ~och-! ig sc braal lan d 

Ecologische kerngebleden en ecologische verblndlngszones (blallw := nat; groen = vochtig-
droog) In Zuldwest 
Tabell Ecologische kerngebieden in Zuidwest 

De kerngebieden moeten via verschillende verb indingen met elkaar verbonden worden. Voar de 
onbebouwde gebieden die gelegen zijn tussen het bosge-bied en de AS 8, waaronder Kaaistoep en 
Blaak'West, geldt dat deze als natuutgebieo gehandhaafd en versterkt worden conform reeds ingezet 
bele id. 

In totaal zijn zeven verbindingen te benoernen. Vier hiervarr betreffen bestaande beken: Donge (2) . 
Groote lei] (4), Huhensche Leij (Sb) en Donge (7}. De andere verbmdingen zijn vochtig tot droog (tabel 
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Ttlbel Z Ecologisclfe vetbffJditrgszones in Zuidwest 
EVZ Naam Beleid Type Lengte Breed-te °2l!el'vlak 

I Het Blok - Waterwingebied Groene Mal (15) vochtig . droog L500 100 15,0 ha 
2a Donge noord GM (Za} nat 1.000 150 15,0 na 
2b Donge Groene Kamer GM / prov. nat 200 150 3,0 na 
2c Donge zuid provo nat l.2aO 30 3,6 ha 
3 Drassige Drtehoek noord-zuid vochtig . droog 300 ISO 4,5 ha 
4 Groofe Leij provo nat 1. 200 50 6,0 ha 

Sa Het Blok • Hultensche Leij provo vochtig - droog 40'0 25 1,0 ha 
5b Hultensche Leij provo nat 2.800 75 21,0 ha 

6 Prise d'Eau vochtig . droog 
7 Donge provo / GM (20) nat 

Totaal 8.600 69,1 ha 

De gewen ste verbindingen 6 en 7 hebben reeds invulling gekregen via de golfbanen Prise d'Eau en het 
Groene Bosch. Verbinding Sa wordt oak al gereaJiseerd. Ten eerste via een landschappeHjke inpassing 
met bijbehorende groene e iementen van de Noordwesttangent en ten tweede via terreinen van 
Defensie op het grondgebied van Gilze Rijen. 
De overige verb ind ingen moeten nog gerealiseerd worden. Op ba~is van een grove schatting geeft dit 
een opgave van 8,2 km ecologische verbindtngszone welke zo'o 68 ha Clan na.tuuronrwikkeling bestaat. 
Hierbij moet weI opgemerkt worden dat de realisatie van de ecologische verbindingszones tangs 
beken (2, 4, 5b en i) primalr een taak va or het waterschap betreft. De verbindingen 1, 3 en Sa moeten 
bestaan uit een combinatie van Nat en Droog kralensnoer (zie rapport Groene SchaKels van Provincre 
Noord-Brabant). Bouwstenen hierin zijn poel, grasLand, struweel en bos. Rij I en Sa komt deze 
overgang vah nat naaf droog overeen met de overgang van bee k naar bos. De randvoorwaarden voor 
de ecologische verbindingszones nummer 2, 4 , Sob en 7 worden besdrreven in bijlage- I. 

In het algemeen is er aandacht voor mingatie en compensatie van natuurwaarden. Oat betekent dat 
ervoor gezorgd wordt dat het areaal aan natuurgebieden en de kwaHteH van de natuur onveranderd 
blijft. Als door een ingreep bijvoorbeeld voor stede Hike ontwikkeling of mfras·tructuur na:tuur 
verloren gaat, moet deze met behulp v n een compensatieplan elders worden herste ld . 

D. Recreatie 
Recreatievorl11en waarin de gemeente mede:verantwoordelij kheld d.raagt, zijn doorgaans openhare 
diensten eli openbate rUim!e. Bij de openbare diensten ligt de nadruk op sport en c.ulturele 
dienstverlening, bij de open bare ruimte op groenvoorzieningen en infrastructuur ten behoeve van 
(particuliere) recreatieve attractles. 
In Zuidwest valt op dat het gebied grotendeels privaat lS, alhoewel de aanwezige fiets en 
wandelpaden suggereren dat er sprake is van een openbaar recreatiegebied. De grote hoeveelheid 
hekken en verbodsuorden maken echter al snel duidelfJk dat het geen aantrekkelijk recreatiegebied IS. 

De Oude Warande en Heidepark zijn wat dar betreft openbare eilanden binnen een overwegend 
particulier gebied. 
Nu de woonwljken naar Zuidwest toegroeien en de tangenten ervoor zorgen dat dlt gebied steeds 
meer tot de stad gaat behoren, moet nagedacht worden over de recreatieve p-ote-ntles voor dit gebied 
en hoe die potenties tot hun recht kunnen komen. 
Via ontwerponderzoek is ontdekt dat een belangrijk uitgangspunt voor dlt gebied is de fiets · en 
wandelpaden te verbeteren en op strateglsche pfekken parkee:rvoorzieningefi fe maken, zodat de 
recre:atieve pOfentie van het gebied ais "vanzelf" ailn het licht komt. Het gebied wordt reereatief 
ontsloten am ru imte te scheppen voor recreatieve ontwikkelingen die zowel parttculier als openbaar 
van karakter kunnen zlJn. Voor een goede reueatieve ontsluiting is het van belang de verbindingen 
met de omliggende woonwfjken sterk te verbeteren en de interne samenhang van het wandel · en 
ffetspadennetwerk te versterken. De ontwikkeling van twee recreatieve knopen kan er bovendien voar 
zorgen dat reereanten een duidehjk begm- en eindpunt van hun recteatieve trip aangereikt krijgen. 
Deze recreatieknopen kunnen dncierling Zeet verschillen. Rondom Landgoed De Groene Kamer kan de 
landbouw worden versterkt tot een landbouwknoop en rondom een nieuw natuureducatiecentrum in 
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het Stadsbos kan een natuurknoop worden gemaakt. De verbmdingen teZamen me-t de (nieuwe) 
recreah eknopen brengen samenhang !Osseo het westelijk en het OOstelijk deel van het plangebied. 
In het vervolgtraJect Lal de gemeente in over leg gaOln met boseigenaren (' t Geregt) en a ndere 
belanghebbenden over wat hun ideeen zijn voor onder andere het bosgebied, de fietspaden en de 
hekwerken in het bosgebied. 

E. Sport 
VanUit het stedelijk gebied Ligt ceo aall tal vrage-n met betrekking tot buitensport en waar deze 
geve-stlgd kan worden. In dit kader is ook net deelgebied zuidwest in beeld. Conueet g<tat het om de 
volgende vraagstukken: 

Eventue!e ultplaats ing Van voetbalvelden aan de Katwoudestraat III de wIJk Reeshof naar het 
plangebied zUidwe st. 
Eventue!e uitpla<ttsi ng van hockeyvelden lilt het gebied Stapp-egoor naar het p-Iangebied 
zuidwest. 
Verkenning van de mogelijkheid om een sportknoop te reaHsere n in het gebied aansluitend 
aan de bestaande golfbaan. 

F. Millen 
Ge/U/d- en hoogtebeperkingen vanwege vliegveld Gilze Rijen 
Een groat deer van het plangel::lied van Zuidwest , en dan met name het gebied dat ten westen ligt van 
de Donge, Hgt in het invloedsgebied van vliegveld Gifze RiJen. Het vliegveld brengt enkele 
beperkingen met zlch mee voor de ontwikkeIingen van dlt gebied. Ten aanzien van het vHegve:ld heeft 
het gebied te maken met geluidscontouren en met een zogenaamd 'obstakelvrij vlak' 
(hoog tebeperkingen): 

o Ge/wdzone: Het Besluh geluidsbelasting grote lu chtvaart schrijft Your d at binnen de 
geluidzone van 35 KE van het vliegveld in principe geen geluidgevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, gezondheidszorggebouwen} zijn toegestaan. Het RGGl wordt door de 
gemeente onderschreven, (zle voOr de ultzonderingen op deze regel bijlage 2). 

o Hoogrebeperkingen: Het gebied heeft Ie maken me t een tn- en uftvliegfunnel van vliegveId Gilze 
Rijen. Het vliegveld stelt daarmee eisen aan de maximale bouwhoogte. De maxlmale 
bouwhoogte die het vliegveld stelt aan het gebied i-n Zuidwest Iigr tu ssen de 30 (bij de tangent) 
en 150 meter (b ij de Rlaak). 

150 

... 1 

Hoogte en geluidcontonren vliegverkeer 
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Externe velligheid 
Binfiefi exteffie veiligneid wordt de term (beperkt-) kwetsbare en niet-kwetsbare objecten gebruikt. Of 
een hestemming kwetsbaar is of niet, is afhankeliJk van het aantal mensen dat er verbhjft en de. 
zelfredzaamheid van deze groep. He! uitgangspunt bij de beoordellng van ciit gebied is ; hoe 
kwetsbaarder de bestemming, hoe verder weg van een gevaarltjke bron: de ASS en de Bredaseweg (in 
verbanci met routering vervoer gevaarlijke stoffen) en de vltegbasis Gilze-Rijen. Daafflaast is de 
Noordwesttangent op dit moment niet aangewezefi al s transportroute voor gevaarlijke stoffen. Orndat 
de kans dat de tangent alsnog iJ'j de routering wOTdt opgenomen groot wordt, wordt deze weg ook 
meegenomen als gevaariijke bran. 

Geluid bi) wegen 
De geluiduitstraling van een weg is met name afhankeltjk van het aafita! Verkeefsoewegingen. Op 
korte afstand van de wegefi mogen geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd worden. 

Luchtkwaliteit 
In het hele plangebied moet aan de normen voor luchtkwahtelt, zoals genoernd in de Wet 
milieubeheer, worden voldaan. Op dit moinent vinden aileen langs de AS8 overschtijdingen plaats . 
Voor luchtgevoelige bestemmingen zijn extra eisen gesteld. Deze houden in dat blnnen 300 m van de 
rand van de weg geen scnolen, bejaardenhui zen en verzorglngshuizen mogen worden gebouwd. 

Conclusie met betrekking tot milieu: 
Op basis Van de beperkingen die voortkomen uit geluid, Im;htkwaliteit en externe veiligheid is het 
volgende kaartje tot stand gekomen. Rood betekent dat er geen gelUld- en luchrgevoelige eh/of 
kwetsbare objecten mogel 1jk Lijn, geeL betekent liever geefi gehiid" en luehtgevoe.lige en/of kwetsbare 
objecten, en in her groene geJ:Jied zijn op basis van geluid en externe veiligheid gevoelige en 
kwetsbare objeeten weI mogelijk. 

Mogelljkheden eft beperkingeo voor (.geluid)gevoelige en kwetsbare obJecten. 

G. Worrerr 

De landgoederenzone dient als historisch erfgoed gerespecteerd te worden conform de 
StructuurvlSle Bredaseweg (vastges-reld door de Raad in december 2000). 
Er zullen geen extra recreatiewoningen worden toegevoegd aan het stadsbos . 



H. Gl'ondpositie 
De TWM-gronden Jiggen met nam€ In het zl1idelijk deer van het sradsbos (walerwingebied). Tevens: 
neefr de TWM de golfbaan in haar bezit. Mogelijk komen deze in bezit van de gemeente Tilburg. Het 
merendeeL van de gronden behoort tot de Ecologische Hoofdstrllctuuf. De gronden kunnen iogezet 
worden om: 

de ontbrekende schakels in het voetpaden- en hetspadennetwerk te realiseren; 
natuurgeuled Kaaistoep te vergroten. In hoeverre dlt mogelijk is, dlent overlegd re worden met de 
eigenaren en huurders van de recreatiewoning.en; 

aan slui tend op de golfbaan kan een mimtereservermg plaatsvinderr ten behoeve van een mog.eJijke 
uitureiding van de golfbaan of v~~r buitensport. 

!~:.~ ..... 
l .. r~lj:~I_ .. ""'1'11 

Gu.-UNUi TlLBURG 

fir'" GOl"",,'lTl,t\TIff" fN 
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Grondbezit (Groen: gemeente~ Paars: TWM gronden BV; Lichtpaars: TWM goIfinitiatiei (erfpacht, 
eigendom bij TWM gronden BV) 

I. Financiiin 
De ecologische verbindingszones die in het Reconstructieplan de Meierij genoemd zijn (de Donge, de 
HuItensche Lelj en de Groote Leij} kunnen in de bestuursperiode 2008-2011 voor 100% gesub-sidieerd 
worden door de Provincie Noord-Brabant op het gemeentelijk deel van de verbindingszone. Hierbij is 
weI sprake van een maximumbedrag. 
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Bijlage 1: Natuur 

Uitgangspunten ecologisclte verbindlngszfJtfu 

De Donge 
Algemee" 
• Streefbeeld: Langzaam stromende middenloop in het overg.angsgebted van bos naar open moeta.s 

(zie rapport Streefbeelden voor beken en ktekel1 In Noord-Brabant van Provincie Noord-Brabant). 
Ter hoogte van Zmdwest is het meer bosachtig dan moeras. Karakterisfiekerr: bosjes, moeras, de 
beek iets meer laten meanderen. Oat wII zeggen dat er meer ruimte aan het water wordt gegeven, 
zodat het water langer vastgehouden wordt en de beek meer stroomt. 

• Aan de oostzljde van de Donge komen veel hekwerken voor en heeft de beek een steile rand. Dit 
betekent dat de natuurdoelstellingen met name aan de westkanr Vitti de Donge gerealiseerd dienen 
te worden. 

• Bij de Donge dient "Ruimte voor wateT" gereaHsee.rd te worden, om wate r langer vast te kunnen 
houden. DIt zaI deels gerealiseerd worden via beekherstel. 

• De Donge diem geschikt te zijn voor de ftmctie "viswater" zoafs aangegeven in de Partiele 
herzienlng Waterhuishoudingsplan 2003 2006 van de Provincie Noord-Brabant (dec. 2002). 

Ecologisclte verbi"dlngszone de Do"ge fer hoogle van Lllndgoe.d de. Groene Kilmer 
• Hier dient gezorgd te worden voor een bredere waterbedding en breden~ Ecologische 

Verbmdingszone, aangezien op dit gebied eeh grote stedelijke druk komt te hggen. Het zal hEer 
natter zijn dan meer richting L.uiden. 

• Minimale gemiddeIde breedte van de Ecologische Verbindings:wne is 75 meter. Bij \loorkeur een: 
gemtddelde breedte aanhouden van 150 meter. (Toelichting: in de Reeshof is de Dongezone overal 
gemiddeld 150 meter breed. Wordt de zone in het zuiden erg smal gemaakt , dan wordt dat direct 
ook de zwakste schakeL) 

• De mlOimale breedte is 0 meter. 
• Geen recrearief medegebruik in de 2S meter-zone d irect grenzend aan de westkant van de Dongec 

Ecologlsche verbi"dingszo"e de Donge gelegen fussen Landgoed de Groe"e Kamer en de 
gol(balln 
• Van noord naar zuid zal een verloop komen van gemiddeld 75 tot 100 meter nadr gemfddeld 30 

meter. 
• Minimale breedte 15 meter. 

Ecologisclte verbindingszone de Do"ge ter hoogre van de golfblla" 
• Hier is reeds een ecologische verblOdmgszone gereali seerd Van gemiddeld 30 meter breed. 

Ecologlsche vel'bi"dlligszone de tJonge gelegen tusseh gol(blllln en AS8 
• Maatvoering is hler goed . 
• Schume kanten dlenen biJ de Donge gerealiseerd te worden om hier de natuurdoelstellmgen te 

bevorderen. 

Allnsluiti"g met her Groene Bosch 
• De Oude Leij (ten widefl van de ASS nee r de Donge Dude Leij) wordt verschoven vanwege de 

reallsatie van de golfbaan. De ond erdoorgang voor de natte Ecologische Verbindings:wne dient 
daarvoor verlegd te worden. Er wordt aan gedacht am de hUldlge onderdoorgang te gaan gebruiken 
als droge faunapassage. 

De Hultensche Lelj 
• Streefbeeld: Nat kralel1snoer. Een dergelijk~ verbindingszone verbindt gebieden waarin soorten 

leven dte nane en vochtige otnstandigheden nodig hebben. De ecologische verbindingszone is 
opgebouwd uit eeo corridor van stapstenen en ziet er daardoor utt als een kralensnoer. 
Bouwstenen ziJn: poet, moeras, grastand, struweel en bos. Doelsoort ts onder andere de 
kamsalamander. De oevers hebben een ftauw profiel. 

• Ter hoogte van de golfbaan is de ecologische verbindingszone reeds mgericht. 
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• De gemidde!de breedte ~s SO - 100 meter in verband met geplande stedelijke ontwikkeHngen , De 
minimale breedte is Z~ meter. 

• Blj voorkeur dienen natuurvriendelijl<e ot'vers aan beide zijden van de beek gereaJiseerd te 
worden. 

• De Hultensche Leij heeft aHeen een ecologtsche functre. Er Jiggen geen waferopgaven zoals 
btjv()orbeeld waterberglrig. 

• De loop van de Hultensche Lei] dient te bHjven zoals die nu is. Wei kurmen eventueel nevengeulen 
en stapstenen gerealiseerd wroden, om za de natuurwaarden te vergroten (variatie voar onder 
andere amfibieen. HbeHes, paaiIJIaarsen voor Yissen). 

• Er dient een zorgvuldige over gang gerealiseerd te-worden tusgen het beekdal en het taekomstige 
bed rijve nterretn. 

De Groote Leij 
• Streefbeeld: Nat kraJensnoer. Dit is opgebouwd uit een corridor van stapstenen en ziet er daafdoo-f 

Iii( <lIs eefi KfaJensnoef. BOUWsfenen zijn: poel. moefas. g.faslafid, sftiJweel en bos. Doelsaort is 
onder andere de kamsalamander. De oevers hebben een f1auw profiel (minimaal 1: 3). 

• Gemlddeld 50 meter breed in verband met invloeden van (gepJande} stedelijke activiteiten, 
minimaal 25 meter breed. 

• Aan de oostkant dient de oever minimaal 1 a meter breed te zijn. 
• Bij de Groote Led dienen de taluds aangepast te worden en dient waaf filogefijk net profiel 

geKnepefi te worden om voldoende wafer in de watergang te houden. 
• Er dient een zorgvuldige oveTgang gerealiseerd ie worden tussen het beekdal en het toekomstlge 

bedrijventerrein. 

Van de natte verbindingszones heeft aIleen de Donge de funcHe "vis-water", In de toekornst zal deze 
term veranderen, 

Het Blok-Waterwingebied 
• Kcarakfenstieken: bosjes, poelen en gras tanden. 
• Deze ecologische verbindingszone is zowel van belang voor soorten van droge omsfdndigheden als 

voor soorten van vOGhtlge en natte omstandigheden (zaals de kamsaiamanderl. 
• Gemiddelde breedte is 100 meter, Minimale breedte is 50 meter. Oit is exctuslef het 

compensatiebos aan de Bredaseweg. 
Faunapassages moeten Worden aangelegd om dele-n ten 1:lOorden en zu iden van de Bredaseweg met 
efkaar te verbinden ten behoeve van kleine zoogdieren. 

Drassige Dr-iehoek 
De kwaliteits-impuis aan de Drijflanen is inmiddeJs in voorbereiding. Van de Drassige Driehoek is het 
.leer wenseiijk dat de bestaande intens.ief agrarische gebruiksfunctie (met ooder andere ma'tsteelt) 
wordt omgezet in natum. Voor het gedeelte van de Drass lge DnehoeK ten floo rdwesten van her spoor 
IS een antwerp in ontwikkelin_g. De aanleg / ontwikkeling van hooiland, poelen en struweelbegroeiing 
leidt dan tot de geWenste natu urimpuls. 

Ecologische Imelpuftten 
Het gebied wordt doorsneden door een spoorlijn en een aantall grote we gen. Deze Ieiden tot 
infrastructurele barrieres. Op eff locatie-s moeten hiertoe in elk geval ontsnippe-ringsmaatregelen 
genomen worden (zie onderstaande figuur en tabel}. Overige infrastructurele doorsnijdingen [eiden 
slechts beperkt tot' khelpunten doordat de verkeersintens~teit hier be-perkt is. Versnippering ats 
gevolg van de tangent wordt reeds met faunapassages ondervangen. 
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Ecologische Imelpunteft 1ft Zuidwest 

Tlibel: Ecologische knelpunten in Zuidwesf 

Knelpu 
nt 

II 

III 
IV 
V 
VI 
VB 
VIII 
IX 
X 
XI 

Infrastructuur 

spoOrlijfi Breda - Tilburg 
Bredaseweg 
spooriijn Breda - Tilburg 
proVinciate weg 
Bredaseweg 
BredaS'eweg 
Bredaseweg 
GilZetDaan 
Gilzerbaan 
AS8 
AS8 

Olltsnipperingsmaatregel 

natte en droge faunapassage (gecombineerd7 ) 

natte en droge faunclpassage (gecombineerd?) 
grote faunatunnel 
bij spoorviaduct ruimte VDor stDbbe:nwal 
kleine faunatunrrel 
kleine faunatunnel 
kleine faunatunueI 
natte en droge faunapassage (gecombineerd 7 ) 

rratte en droge faunapassage (gecombineerd?} 
natte- en droge faunapassage (gecombineerd?) 
natte en droge faunapassage (gecombineerd?) 

Naast de infrastructurele daorsnijdingen zorgen ook de aanwezige hekwerken rand erven. Winen en 
langs het spoor voar Dngewenste versnippering. Er moet naar gestreefd worden deLe hekken zoveel 
mog.eJijk te beperken. 
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Bijlage 2 Res(nil. GeJuldsbelasting Grote Luchtvaart 

Her BeslUit gelwdsbelasting grate luclitvaart (Bgg!) kent een getrapt systeem van elsen waar aan 
voldaan moet worden bij bouwplannen voor gelurdsgevoetige besfemmingen. GeluidsgevoeJige 
bestemmingen zijn wontngen, scholen en gezondheidszorggebouwen. De normen staan beschreven In 
de artikelen 4, 5 en 6. Onderstaand zijn deze kort samengeva.t 

Geluidsbe'Rsting fot 35 Ke 
Een geJuidsbelasting van 35 Ke geldt in ptincipe als maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor 
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingerr. Buiten de contour mogen gefuidsgevoelige bestemmingen 
zonder beperkingen vanuit het BggJ gebouwd worden. 

Bij geluidsbelastingen hoger dan 35 KE is nieuwbouw aileen onder voorwaarden mogeHjk. Naarmate 
de geJuidsbelasting hoger is, zljn de eisen strenger. De voofwaarden staat! hieronder samengevat. 

GelufdsbeltutflJg 35 ten 40 Ke 
Volgens het Bggl kunnen nieuwe ge[uidsgevoelige bestemmingen bij een geluidsbelasHng tot 40 Ke 
aIleen gerealiseerd worden als deze nieuw bestemmingen een open plek in de bestaande, te 
handhaven. bebouwing 0pvullen of als ze "zuBen dienen ter vervanging van op die plaats reeds 
aanwezige bebouwing". Het hoeft daarbij met perse om vervanglng van geluidsgevoelige bebouwing te 
gaan. 

GeluidsbelRsting 40 tot 45 Ke 
Hel bouwen Valli nieuwe geluidsgevoelige besternmingen kan aileen a ls er sprake is van 
hgeprojecteerde woningen of geprojecteerde andere geIUJdsgevoehge geho\Jwen" (eefl geprojecteerde 
woning/gebouw IS een woning/gebouw die opgenomen is In her bestemrningsplan, rna·ar niet gebouwd 
is.). of als het gaat om woningen die ter plaatse dnngend noodzakelijk zijn om 
redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid. Daarnaast mag het aantal geluidgehtnderden niet 
wezenlijk toenernen 

Geluidsbelasring 45 tot 65 Ke 
Hogere geluidsbela tingen yoor gefuidsgevoehge bestemmingen tot 65 Ke. Zijn volgens het Bggl ook 
mogelijk. De yoorwaarden waar aall voIdoen moet worden nemen daarbij werlerorn toe. Het gaat in dH 
geval om vervangende meuwbouw, waarbij het niet mag gaan om ingr ijpende wijLigmg. van de 
bestaande stedebouwkundige functie of structuur en waarbij het aantal gelufdgehinderden niet 
wezenliJk mag toenemen. 

Opmerking; 
Op dit moment is een wijziging van de regelgeving voor luchthavens in voorbereiding. ALs deze wordt 
vastgesteld zal het Bgg! rlaaf verwachting vervangen worden door het Besluit militaire luchtvaart. Het 
.liet er nailr uit dat de strekking van de regelgeving hetzelfde zal blijven. 
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Bijlage 3: Karaktel'lsdeke be planting 

Hieronder vo lgen kort de karakteris ti eke beplantingen per ' deelgebied ' . ~ij nieuwe initJati even dIe 
aansluiten bij deze Structuurvisie Zuidwest dienen dele In acht te worden g'enomen. 

Landschappelijke beplant:lng in onderscheid.en 'deelgebiede.n' 
A. Gebied rond Hutten en Heikant.: 

beplanting, zoals hagen, (smalle) noutsingels op perceelgrenzen In vrij lange en 
rechte Iijnen; 
bOmefifijen langs de hoOfdlijnen van de wegen. 

B. Gebied rond Berke-ind en Lage en Hoge Vossenberg: 
essenlandschap met stevige beplanting in de vorm van houtsingels langs- percelen, 
hoofdzakelijk in gebogen lijnen. 

C. Tussengebied; 
be staat uit nieuwere struCttifen; 
nagen, (smalle) singels en wdgen langs perceelgrenzen in beekdalen (loodrecht op de 
beek); 
grotere eenheden bos/bosies op de voormalige woe~te gronden. 

D. Overig gebied ; 
bestaande boseenheden en water. 

DeelgebJeden met e'gen landschappelijke karahteristieken 
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