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Buiten aan de Maas

De structuurvisie en bestemmingsplan Buitengebied Lith hebben als ondertitel ‘Buiten aan de 

Maas’ meegekregen.  Het project ‘Toekomst aan de Maas’ betreft veelal de ontwikkelingen in 

de bebouwde kom. Deze nieuwe visie is complementair: het betreft hier het andere deel van de 

gemeente Lith: het buitengebied. 

De Maas is de belangrijkste drager van het gehele gebied. Het landschap van uiterwaarden, 

oeverwal en komgebieden komt voort uit de dynamische en voortdurende aanwezigheid van de 

Maas. Onze voorouders zijn in dit gebied op de hoge delen gaan wonen (oeverwal en rivierduin) 

om zich te beschermen tegen het hoge water van de Maas. Tegelijkertijd zorgde de Maas voor 

vruchtbaar land.  Tegenwoordig komen recreanten en toeristen naar het gebied om het landschap 

van de Maas en de bijbehorende cultuurhistorie te ervaren.  

Buiten staat uiteraard voor het buitengebied, maar ook voor het buiten zijn en daarmee de 

beleving van dit unieke gebied. 
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1 inleiding

De gemeente Lith heeft een structuurvisie voor het buitengebied Lith opgesteld als basis voor 

het op te stellen bestemmingsplan Buitengebied Lith. De structuurvisie bestaat uit twee 

delen. Het eerste deel is een achtergronddocument met daarin de complete inventarisatie en 

analyse. Deze bestaat uit de gebiedsanalyse, de beleidsanalyse en de participatie analyse. Dit 

resulteert in een waarderingskaart. Het tweede deel is de ontwikkelingsvisie, bestaande uit de 

waardering, de ruimtelijke en functionele visie. 

Voor u ligt het eerste deel: de inventarisatie en analyse van het Lithse buitengebied. 

1.1			Aanleiding	en	doel
Aanleiding

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Hieruit komt naar 

voren dat het bestemmingsplan buitengebied Lith uiterlijk 1 juli 2013 vervangen moet zijn 

door een nieuw bestemmingsplan conform de Wro. Tevens geldt vanaf 1 januari 2010 dat elk 

bestemmingsplan moet voldoen aan de digitaliseringsverplichtingen.

Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Lith dateert uit 2002. Doordat op onderdelen 

goedkeuring is onthouden door de Gedeputeerde Staten van de Provincie geldt op deze 

onderdelen het oude bestemmingsplan nog uit 1979. Pogingen om het bestemmingsplan 

Buitengebied Lith uit 2002 te repareren zijn niet geslaagd. Het verder aanpassen van 

het hieruit geresulteerde concept voorontwerpbestemmingsplan is als gevolg van de 

nieuwe digitaliseringverplichtingen minder efficiënt dan het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan. 

<- Agrarisch bedrijf in 
     Lithse polder
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Doel

Het hoofddoel is een integrale visie op het buitengebied van Lith met als uiteindelijk 

resultaat voor 1 juli 2013 een vastgesteld, integraal herzien bestemmingsplan voor datzelfde 

buitengebied. 

De totstandkoming van het bestemmingsplan geschiedt in een vijftal fases, namelijk:

– Fase 1: Inventarisatie en analyse;                 

– Fase 2: Integrale ontwikkelingsvisie;  -> structuurvisie  buitengebied Lith                   

              

– Fase 3: Voorontwerp bestemmingsplan;

– Fase 4: Ontwerp bestemmingsplan;

– Fase 5: Vaststelling bestemmingsplan  -> bestemmingsplan buitengebied Lith.

Tussentijds doel is een vastgestelde, integrale structuurvisie die een goede basis vormt 

voor het bestemmingsplan buitengebied. Per 1 januari 2011 gaat de huidige gemeente 

Lith op in een nieuwe gemeente Oss. Daartoe kiezen de inwoners 24 november 2010 een 

nieuwe gemeenteraad. Aangezien het de wens is om de structuurvisie nog door de Lithse 

gemeenteraad te laten vaststellen, moet dit in 2010 gebeuren. Voor de Lithse Raad is het  een 

uitgelezen kans om een mooi overdrachtsdocument achter te laten.  

Zowel voor de inhoud als de voortgang van het project is gekozen voor een open en 

interactieve communicatie met de belanghebbenden. Dit zijn alle inwoners van Lith, Lithse 

ondernemers, belangenorganisaties en overheden. In hoofdstuk vier van deze rapportage 

wordt uitgebreid ingegaan op hoe de belanghebbenden betrokken zijn geweest en wat hun 

inbreng is geweest. 

<- Bewonersavond 
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1.2			Plangebied
Begrenzing	plangebied

Het plangebied omvat het totale buitengebied van de gemeente Lith. De  gemeente is aan 

de zuidoever van de rivier de Maas gelegen in het noordoosten van de provincie Noord-

Brabant.  De Hertogswetering vormt vanaf het gemaal bij Gewande tot aan de Teeffelensche 

Wetering de zuidelijke grens van het plangebied. Ter hoogte van de Teeffelense Wetering 

volgt de gemeentegrens een klein stukje de Bernhardweg naar het noorden om vervolgens 

naar het oosten af te buigen middels de Langelsestraat. Vanaf hier zigzagt de gemeentegrens 

in noordelijke richting tot aan het midden van de Maas. De middellijn van de Maas is de 

noordgrens van de gemeente Lith.

Dorpen

De dorpen ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen behoren tot de bebouwde 

kom en vallen buiten het plangebied van het Buitengebied.  De kernen zijn straks witte 

vlekken op de verbeeldingen (plankaarten) van het bestemmingsplan. Voor de structuurvisie 

geldt dat de relatie tussen de dorpen en het buitengebied wel actief is meegenomen, omdat 

deze relatie kenmerkend en vormend is voor het buitengebied (en de dorpen). Dit resulteert 

o.a. in uitspraken over de positie van de dorpen in het landschap en over hoe om te gaan 

met de randen van de dorpen. In de structuurvisie is een voorzet gedaan om een grens te 

trekken tussen de bebouwde kom en het buitengebied omdat dit noodzakelijk is voor de 

bestemmingsplannen voor de kernen en het buitengebied. Ruimtelijk is deze grens over het 

algemeen niet beleefbaar. Uitgangspunten bij de grensbepaling zijn o.a. geweest:

– de aanduiding van het stedelijk gebied in de verordening Ruimte van de provincie;

– sportvelden behoren tot de bebouwde kom;

– landbouwgronden (o.a. weilanden) behoren tot het buitengebied;

– de intensief bebouwde delen behoren tot de komgebieden;

<- Plangebied
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– de extensief bebouwde delen behoren tot het buitengebied.

In de bestemmingsplannen voor de kernen en het buitengebied wordt de exacte grens 

vastgelegd.

Lithse	Ham

De Lithse Ham is een waterrijk natuur- en recreatiegebied in luwte van de stroom van de 

Maas. Het gebied maakt onderdeel uit van het buitengebied, maar heeft door de planvorming 

in het kader van de recreatieve poort en de EMAB-locatie een aparte status. De Provincie 

Noord-Brabant heeft in het verleden de Lithse Ham aangewezen als een toekomstige 

recreatieve poort voor Brabant. De Lithse Ham is daarnaast door het Rijk aangewezen als 

locatie om te Experimenteren Met Aangepast Bouwen (EMAB). De gemeente krijgt zo de kans 

om te experimenteren met innovatieve bouwvormen binnen de invloedssfeer van de Maas. 

In september 2008 heeft de gemeenterad het masterplan Lithse Ham vastgesteld. Dit 

masterplan voorziet in de beoogde recreatieve ontwikkeling. 

De planontwikkeling rondom de Lithse Ham is sinds het vaststellen van het masterplan Lithse 

Ham gestagneerd. De huidige economische crisis is een van de oorzaken hiervan. Daarnaast 

is het masterplan niet onomstreden. De nadere invulling / uitwerking van het masterplan is 

een lange termijn traject geworden. Gezien de gemeentelijke herindeling betekent dit dat de 

nieuwe gemeente Oss in de toekomst de planvorming voor de Lithse Ham voortzet.  

9

<- Luchtfoto



Doordat het masterplan Lithse Ham een lange(re) termijn planning heeft gekregen en de 

gemeente verplicht is om op 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan gereed te hebben 

is gekozen om de Lithse Ham op te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied. Dit in 

tegenstelling tot de eerdere plannen om een afzonderlijk bestemmingsplan Lithse Ham te 

maken gebaseerd op de nadere uitwerking van het masterplan Lithse Ham. De Lithse Ham 

wordt consoliderend meegenomen. Dit houdt in dat de feitelijke situatie de basis vormt voor 

het bestemmingsplan. 

1.3			Leeswijzer
Dit eerste deel van de structuurvisie buitengebied Lith omvat de integrale inventarisatie 

en analyse. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de gebiedsanalyse. Deze begint met de 

ondergrond: geomorfologie, bodem en archeologie. Vervolgens komt de cultuurhistorie aan de 

orde met de ontstaansgeschiedenis, de historische stedenbouw en geografie, de monumenten 

en het historisch groen. Onder het kopje overig is ingegaan op het verkavelingpatroon, de 

hutten en de molenbiotopen. In de paragraaf 2.3 landschap zijn de uiterwaarden, de oeverwal 

en de komgebieden beschreven. Daarna volgt een analyse van specifieke thema’s: water en 

groen, natuur, infrastructuur, recreatie & toerisme, landbouw en wonen.

Hoofdstuk drie betreft de beleidsanalyse. Deze bestaat uit vier delen, namelijk het 

Rijksbeleid, het Provinciale beleid, het Waterschapsbeleid en het gemeentelijke beleid. 

Relevant Rijksbeleid zijn de Nota Ruimte, Beleidslijn Grote Rivieren, Wet op de archeologische 

monumentenzorg, Flora- en faunawet, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Nationaal 

Milieubeleidsplan. De Provincie is momenteel bezig met het opstellen van de Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening en de daarbij behorende verordeningen. Dit beleid is volop in beweging. 

Voor de structuurvisie buitengebied Lith geldt dat de gemeente Lith getracht heeft zo goed 

mogelijk te anticiperen op het in beweging zijnde beleid. Aanvullend op de structurenkaart 

heeft de Provincie ook gebiedspaspoorten opgesteld, bestaande uit een kenmerkenkaart en 

een ambitiekaart. 
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Andere belangrijke beleidsplannen op provinciaal niveau zijn de Cultuurhistorische 

Waardenkaart, de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart, het Archeologisch beleid en het 

reconstructieplan Maas en Meierij met de bijbehorende milieu effectrapportage. Het beleid 

van het Waterschap is voor de gemeente Lith vertaald in het Waterplan van de gemeente 

Lith en de gemeente Maasdonk. Ook bevat het gemeentelijk Historisch Waterplan veel 

nuttige informatie. Het waterbeleid is op de verschillende schaalniveaus meegnomen in 

het integrale beleid.  Specifiek voor het plangebied geldt dat het Waterschap Aa en Maas 

10 meter natte Ecologische verbindingszone inricht ten noorden van de Hertogswetering. 

Het gemeentelijke beleid beperkt zich tot het Lithse gemeentelijke beleid. Omdat Lith per 

1 januari 2011 onderdeel uitmaakt van de grote gemeente Oss, is met een schuin oog ook 

naar het Osse beleid gekeken. Het bestemmingsplan Buitengebied Oss en de bijbehorende 

visie zijn veelvuldig geraadpleegd, waardoor de Lithse visie enerzijds een echte eigen 

Lithse visie is en tegelijkertijd wel afgestemd is op het Osse beleid en buitengebied. Het 

volgende Lithse beleid is meegenomen: Ontwikkelingsvisie ‘Thuis in Lith’, Padenplan, 

Erfgoedplan, Historisch Waterplan, Welstandsnota, Vigerend Bestemmingsplan Buitengebied, 

Geurgebiedsvisie, ‘Verbonden aan de Maas’ beleidsnota recreatie & toerisme voor Oss en Lith,  

Ontwikkelingsvisie ‘Mèânder langs de Maas’ van Maasmeanders (stimulerend document) en 

het Waterplan. Hoofdstuk vier betreft de participatie analyse. De naam participatie analyse 

geeft al aan dat belanghebbenden de kans hebben gekregen hun meningen, ideeën en 

opmerkingen al in een vroegtijdig stadium mee te geven aan de makers van de structuurvisie 

en het bestemmingsplan buitengebied Lith. De meningen van de diverse belanghebbenden 

zijn zeer divers en uiteenlopend gebleken. Wel valt op dat veel bewoners en ook andere 

belanghebbenden de schoonheid van het gebied (h)erkennen. 

Hoofdstuk 5 betreft de waardering van het plangebied. Dit is feitelijk de opstap naar 

de ontwikkelingsvisie ofwel de structuurvisie buitengebied Lith. De waardering wordt 

uitgebreider behandeld in het tweede deel (andere rapportage) van de structuurvisie 

Buitengebied Lith.
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Het landschap in de gemeente Lith is het resultaat van een voortdurende wisselwerking 

tussen abiotische, biotische en menselijke ingrepen in de loop der eeuwen. De ondergrond 

was in eerste instantie bepalend voor de opbouw van het landschap. Later drukte de mens 

steeds meer zijn stempel op het landschap. Landschap en cultuurhistorie zijn dan ook 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De beschrijving en de analyse in dit hoofdstuk zijn als volgt onderverdeeld:

- de ondergrond (zie kaart ‘Geomorfologie’ , ‘Bodem’ en ‘Archeologische waarden’);

- cultuurhistorie (zie kaart ‘Cultuurhistorie’);

- het huidige landschap (zie kaart ‘Landschap’);

- daarna komen achtereenvolgens water en groen, natuur, infrastructuur, recreatie en 

toerisme, landbouw en bebouwing aan de orde.

2 gebiedsanalyse

<- Positionering 
     Lithse buitengebied
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2.1	Ondergrond
Geomorfologie

De oorsprong van het Lithse landschap ligt in het geologische tijdperk, dat wordt aangeduid 

met de term Pleistoceen. In de voorlaatste ijstijd in het Pleistoceen (het Saalien) schoven 

grote gletsjers landijs vanuit het noorden gedeeltelijk over Nederland, tot aan de stuwwallen 

bij Nijmegen. De oorspronkelijke noordwaartse loop van de Oermaas werd geblokkeerd en 

de rivier zocht zich vlechtend een weg naar het westen. Toen in het Holocene tijdperk het 

klimaat zich matigde, werd ook de rivier de Maas rustiger en een  breeduit meanderende 

regenwaterrivier. De geomorfologische kaart toont dan ook een typisch rivierenlandschap. 

De uiterwaarden bestaan grotendeels uit ‘meanderruggen en geulen in uiterwaard’ (3L15). 

In de uiterwaarden, maar ook rond Teeffelen en de Teeffelense Wetering tref je ‘geulen van 

meanderend afwateringsstelsel’ (2R11). Binnendijks liggen achtereenvolgens rivieroeverwal 

(3K25), rivierkom- en oeverwalachtige vlakte (2M22) en rivierkomvlakte (1M23).

<- Geomorfologie
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Bodem
Het Lithse buitengebied bestaat uit de bodemkundige eenheid ´rivierengebied´ dat voor een 

groot deel bestaat uit Holocene afzettingen van rivierkleigronden.

De zich regelmatig verplaatsende rivier de Maas zette tijdens overstromingen zand en klei 

af. De grote zwaardere zand- (en klei) deeltjes werden dicht bij de oever afgezet. De kleine 

lichte kleideeltjes werden tijdens de overstroming op grotere afstand van de rivierbedding 

gedeponeerd. Zo ontstonden de oeverwallen en de komgronden.

De Maas speelt een belangrijke rol in de identiteit van het Lithse landschap. Als grootschalig 

landschappelijk element heeft zij aanzienlijke invloed, zij bepaalt de ordening en de structuur 

en draagt in belangrijke mate bij aan het ruimtelijk beeld van het gebied. Kenmerkend is 

de zonering van de verschillende landschapstypen parallel aan de rivier. Van noord naar 

zuid: de rivier met uiterwaarden, de oeverwal en de komgronden. De hoge delen van het 

rivierengebied (de oeverwallen) waren van oudsher populaire vestigingsplaatsen; de kernen 

Oijen, Lithoijen, Lith, Maren-Kessel en ´t Wild liggen allen op de oeverwal. 

<- Bodem
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Archeologie
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel 

de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden heeft de 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de Archeologische 

Monumentenkaart (AMK) opgesteld. Tevens is er de nationale databank ARCHIS II waarin 

alle bekende meldingen van archeologische vondsten en alle uitgevoerde archeologische 

onderzoeken zijn opgenomen. Voor de te verwachten waarden wordt gebruik gemaakt van de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). 

De IKAW heeft echter zijn beperkingen. De kaart is opgesteld op landelijk niveau en biedt op 

die schaal een ´indicatie´ voor te verwachten archeologische waarden. Inzoomen op deze 

kaart voor een beperkte microregio als bijvoorbeeld het buitengebied van de gemeente Lith 

geeft een te beperkt en soms zelfs een verkeerd beeld. De kaart moet dan ook zorgvuldig 

worden gehanteerd en bij voorkeur worden aangevuld met lokale kennis van landschap en 

cultuurhistorie. 

Op de AMK zijn alle bekende archeologische terreinen en objecten in de gemeente Lith in 

beeld gebracht. Deze terreinen zijn te onderscheiden in:

- wettelijk beschermde archeologische monumenten (op grond van de Monumentenwet 

1988): terreinen van zeer hoge archeologische waarde;

- overige terreinen die op grond van een waardetoekenning zijn onder te verdelen in:

 • terreinen van zeer hoge archeologische waarden; 

 • terreinen van hoge archeologische waarden;

 • terreinen van archeologische betekenis.

<- Archeologische 
     waarden
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De gegevens van AMK, IKAW en Cultuurhistorische Waardekaart Noord-Brabant zijn 

samengevoegd op de kaart ‘Archeologische waarden’. Deze kan worden aangevuld met 

kennis verworven door lokale heemkundekringen. Deze kaart zal als basis dienen voor de 

bestemmingsregeling ten aanzien van archeologische waarden. Op de kaart valt op dat de 

potentiële archeologische waarden vooral ten zuiden van de bestaande kernen liggen. Dit 

wijst erop dat heel vroeger de hogere delen zuidelijker lagen dan nu.

De vondsten die in Lith zijn gedaan, betreffen voornamelijk nederzettingen met sporen van 

bewoning vanaf het vroeg-neolithicum. 

Aanvullend geeft informatie uit regulier archeologisch onderzoek een duidelijk beeld van de 

archeologische waarden die zich binnen de gemeente Lith bevinden. 

De archeologische waarden binnen het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Lith 1999 

zijn voorzien van een passende regeling. Dat wil zeggen dat waardevolle terreinen op de 

plankaart zijn aangeduid als ‘archeologisch waardevol gebied’. Het beleid is in principe gericht 

op het beschermen van de archeologische waarden ter plaatse.  Aan diverse  werkzaamheden 

is een aanlegvergunningenstelsel gekoppeld en wordt advies gevraagd aan de Rijksdienst 

Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

<- Wiel buitendijks
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2.2	Cultuurhistorie
De omgeving van Lith heeft al millennia lang een grote aantrekkingskracht op de mens. Vanaf 

in ieder geval de vroege steentijd (5300 v. Chr.) zijn restanten van bewoning te vinden in Lith. 

Het buitengebied van Lith heeft een gevarieerd karakter, zowel wat het landschap als 

de bebouwing betreft. De huidige opbouw en het beeld van het buitengebied zijn het 

resultaat van een eeuwenlang ontwikkelingsproces dat zijn sporen heeft nagelaten in de 

vorm van historische patronen, karakteristieke nederzettingen en bebouwing uit diverse 

tijdsperioden. Gezamenlijk vormen zij een grote rijkdom aan cultuurhistorische waarden in 

het buitengebied van Lith. Bij het samenstellen van de kaarten  is vooral gebruik gemaakt van 

de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant, het Erfgoedplan van de 

gemeente Lith.

Ontstaansgeschiedenis

De kernen op de hogere delen langs de Maas, de oeverwal, stammen uit de Middeleeuwen. 

Landbouw vond in die tijd ook op de oeverwal plaats in de vorm van akkers en weilandjes. 

Het grootste deel van het Lithse grondgebied was niet in gebruik en bestond uit zogenaamde 

‘woeste gronden’. De kernen werden in eerste instantie beschermd voor overstromingen van 

het Maaswater door de aanleg van de Maasdijk.  Later zorgden zogenaamde dwarsdijken dat 

de kernen en de nabijgelegen akkers niet overstroomden. Door deze dijkaanleg werd het ook 

interessant om de lage broekgronden te ontginnen. Ten zuiden van Lithoijen gebeurde dit 

eind 13e eeuw, ten zuiden van Lith iets later; eerste helft 14e eeuw. Er werden watergangen 

aangelegd waardoor de gronden droger werden. De polders die hierdoor ontstonden werden 

de ‘polders van het Hoog Hemaal’ genoemd. De polders werden vooral gebruikt als hooiland 

en niet voor beweiding. 

<- Cultuurhistorie
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Door de ontwatering van de broekgronden in Lith en Lithoijen ontstond er vervolgens 

wateroverlast in de nog lager gelegen broekgronden van Maren en Kessel. Door hier het water 

af te voeren in zuidwestelijke richting ontstonden de ‘polders van het Laag Hemaal’.

In de eerste helft  van de 14e eeuw werd de Hertogswetering gegraven. Tegen het einde van 

de Middeleeuwen was het gehele grondgebied ontgonnen en kwamen er vrijwel geen ‘woeste 

gronden’ meer voor.

In de loop van de 18de eeuw vormde zich achter de oeverwal in de kom een tweede Maasloop 

die gedurende enkele dagen tot enkele maanden per jaar  watervoerend was : de Beerse Maas. 

De laagte waar deze Beerse Maas liep heet Beerse Overlaat. In de gemeente Lith werd hiervoor 

relatief een klein gedeelde van het komgebied benut: alleen het gebied rond Teeffelen vormde 

onderdeel van de Beerse Overlaat. Dat wat nu de Lutterstraat is, vormde de westgrens van de 

Overlaat. De Beerse Maas stroomde verder ten zuiden van de bedijkte Hertogswetering.

Op de topografische kaart van rond 1900 is goed te zien dat het komgebied voornamelijk 

bestaat uit weidegronden. De verkaveling is overwegend noordzuid gericht. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat de gronden ontgonnen werden vanuit de noordelijk 

gelegen kernen. Verder zijn op de kaart een vijftal zogenaamde eendenkooien te zien. 

Eendenkooien zijn vanginrichtingen voor wilde eenden, bestaande uit een door dichte en 

hoog opgaande begroeiing omgeven waterplas, met vangarmen die uitkomen in kooien. Elke 

kern had vroeger zijn eigen kooi; de Marense Kooi, de Kesselse Kooi en de Lithse Kooi zijn nog 

steeds aanwezig.  

De Wildse Kooi is gereconstrueerd. Elke kooi heeft zijn eigen zogenaamde ‘kooicirkel’. Binnen 

deze cirkel moet rust in acht worden genomen voor de eenden. De kooien lagen zo ver 

mogelijk van de bewoonde wereld af, juist vanwege deze rust.<- Historische kaart
    Omstreeks 1900
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Na 1900 werd een nieuwe rivierbedding gegraven tussen Maren en Alem. Alem kwam op de 

Gelderse kant van de Maas te liggen. Verder werden diverse meanders afgesneden, waardoor 

de rivier korter en rechter werd. De Beerse Overlaat heeft tot 1942 gefunctioneerd. Na de 

afsluiting van de Beerse Overlaat werd het gebied intensiever in gebruik genomen door de 

landbouw. Diverse ruilverkavelingen veranderden de kavel- en afwateringsstructuur van het 

buitengebied ingrijpend. Zo was werd in de jaren 50 Het Hoog Heemaal en het Laag Heemaal 

door een ruilverkaveling flink verandert. In de jaren 60 kwam het Land van Megen aan de 

beurt. In de jaren 70/80 ten slotte Midden-Maasland.

Op de cultuurhistorische kaart staan gegevens die betrekking hebben op de historische 

stedenbouw, de historische geografie, monumenten en historisch groen.

Historische stedenbouw en geografie

Verschillende delen langs de Maasdijk zijn gebieden met een waardevolle historische 

stedenbouw. Deze gebieden zijn van oorsprong middeleeuwse oeverwaldorpen, ontstaan 

aan de Maasdijk , vrijwel alle met een karakteristieke aanleg met een dijkstraat (voorstraat) 

en een achterstraat. Er komt langgerekte lintbebouwing voor met voornamelijk boerderijen, 

parallel aan de dijk. Daarnaast komen hier stroken met wielen, griendresten, kleiputten, 

boomgaarden en tuinen voor.

Als gebied met een hoge historische stedenbouw zijn binnen de plangrenzen aangewezen 

Kessel, het gebied rondom Lithoijen en het Boveneind ten oosten van Oijen. Het Groene Woud 

tussen Lith en Lithoijen vormde een vroeg- middeleeuws ‘domeingoed’, bestaand uit een ‘hof’ 

met woningen van horigen. Binnen het plangebied bevinden zich geen beschermde stads- of 

dorpsgezichten. 

<- Beerse Overlaet

Foto:  fotopersbureau Het Zuiden
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Historische geografie is de ruimtelijke neerslag van de aanpassingen die de mens in 

de loop der eeuwen heeft gedaan aan de natuurlijke omgeving. Voorbeelden zijn oude 

akkercomplexen (bolle akkers met esdekken), heidevelden, landgoederen, dijken en kaden, 

turfvaarten en de patronen van wegen en waterlopen. In de gemeente Lith bevinden zich 

verschillende gebieden en lijnen die de historische groei goed illustreren. Er komen twee 

gebieden voor met redelijk hoge historisch geografische waarden. Dit zijn de Hemelrijkse 

Waard en het gebied van de Teeffelense Wetering tot aan de Lutterstaat. De laatste 

heeft deze status gekregen omdat zij onderdeel vormde van de Beerse Overlaat. Binnen 

de gemeente bevinden zich een groot aantal historische lijnen. Historische lijnen zijn 

bijvoorbeeld dijken, dammen, wallen, paden, wegen (waaronder zandwegen, klinkerwegen en 

kasseiwegen), spoorwegen, kanalen en sloten. De Maasdijk is een historisch zeer waardevol 

lijnelement in het buitengebied. Overige waardevolle lijnen binnen de gemeente Lith zijn de 

Hertogswetering, de kade bij Teeffelen en de Pastoor van Weerdtstraat (naar Teeffelen).

Veel wegen in het komgebied scoren ‘hoog’.

<- Lijnen in het 
     landschap
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Monumenten

In het plangebied komen verschillende gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten 

voor.  De bijzondere bouwkundige elementen bestaan uit gemeentelijke monumenten en 

rijksmonumenten. (Zie kaart ‘cultuurhistorie’). In totaal bevinden zich zo’n 30 monumenten 

in het buitengebied van de gemeente Lith. Zes hiervan zijn rijksmonument, de overige 

monumenten betreffen gemeentelijke monumenten. Daarnaast bevinden zich in het 

buitengebied meerdere waardevolle bouwwerken die geen officiële monumentale status 

hebben, de zogenaamde MIP-panden (provinciale monumenteninventarisatie).

rijksmonumenten

 Adres Type Plaats

 Kerkpad 3 pastorie Maren-Kessel

 Kesselsedijk 11 krukhuisboerderij Maren-Kessel

 Lithoijensedijk bij 4a schutsluis en stuw Lithoijen

 Hamstrastraat 3 herenhuis Oijen

 Oijense Bovendijk 39 zaalkerkje Oijen

 Oijense Bovendijk bij 34 kasteelruïne Oijen

De rijks- en gemeentelijke monumenten en overige cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 

zijn in het huidige Bestemmingsplan Buitengebied Lith 1999 op de plankaart aangegeven 

door middel van de aanduidingen ‘monument’ dan wel ‘karakteristieke bebouwing’. 

De aanduidingen geven aan dat een extra afweging noodzakelijk is in verband met 

de cultuurhistorische waarden, op het moment dat er ontwikkelingen gewenst zijn. 

Uitgangspunt hierbij is het behoud en herstel van cultuurhistorische bebouwing. 

Hiermee hebben de aanduidingen een signalerende betekenis. 

<- Kasteel Oijen



De daadwerkelijke toets is gekoppeld aan de status van bescherming. Advisering vindt plaats 

door de monumentencommissie. Bebouwingsmogelijkheden zijn alleen via vrijstelling 

aanwezig.

Historisch	groen

De groenelementen en structuren zijn veelal door ingrepen van de mens ontstaan. Meestal 

zijn deze omwille van de functionaliteit ontstaan, zoals houtwallen, heggen, grienden- en 

hakhoutcultuur, plantage- en ontginningsbossen en bomenrijen. Vaak worden deze nu 

als natuur beschouwd. Daarnaast zijn er ook groenelementen uit esthetische/culturele 

overwegingen ontstaan, zoals parken, pastorietuinen, dreven en bepaalde solitaire bomen. 

Beide groepen vormen het levend erfgoed van de provincie Brabant.

Binnen de gemeente Lith liggen enkele historisch waardevolle groengebieden. Het betreft 

hier voornamelijk grienden, wielen en bosjes bij Maren en Kessel. Laanbeplantingen zijn 

met name te vinden bij Kessel), verder een drietal eendenkooien en bakenbomen. Op de 

kaart ‘Cultuurhistorische waarden’ zijn de belangrijkste historische beplantingsstructuren 

aangegeven. Zie verder de kaart en tekst onder de paragraaf water en groen (2.4).

Overig

Onder de categorie ‘overig’ bevinden zich overige waardevolle elementen binnen de 

gemeente. Deze bestaan hier uit verkavelingpatronen en de zogenaamde hutten en 

molenbiotopen. 

Het verkavelingpatroon in het komgebied is zeer typerend; lange, (zeer) smalle, noordzuid 

georiënteerde kavels bepalen het beeld. Zij vinden hun oorsprong in het feit dat de kavels 

vanuit de kernen in het noorden zijn ontgonnen.
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In de 18de eeuw dienden zogenaamde hutten in het komgebied als pleisterplaats waar 

boeren en polderwerkers wat konden drinken. In die tijd was het komgebied het domein van 

rundvee, hooiers en polderwerkers. De Maaskantse hutten stonden op strategische plaatsen, 

vlakbij bruggen over de Hertogswetering; de Macharense, Lithoijense, Oijense, Kesselse en 

Wildse Hut. Ter hoogte van Maren waren geen overgangen over het water, daardoor ontbrak 

daar een hut. De Wildse Hut bestaat nog steeds als café. Ook café De Leeuwerik op de route 

van Lithoijen naar Geffen was vroeger zo’n hut.

 

Molenbiotopen betreffen cirkelvormige zones rond traditionele windmolens, die van belang 

zijn voor de windvang en voor de landschappelijke uitstraling. De molenbiotopen dienen 

zorgvuldig te worden ingericht (toetreding van wind) en in geval van grondzeilers zelfs 

grotendeels te worden vrijgehouden van bebouwing. Tussen Lith en Lithoijen bevindt zich een 

molen met molenbiotoop. Op de kaart ‘Cultuurhistorie’ is rond de traditionele windmolen een 

dergelijke biotoop weergegeven, met een straal van 400 m.
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2.3	Landschap
De gemeente Lith kent een duidelijke ruimtelijke opbouw in verschillende landschappelijke 

eenheden. In het plangebied worden drie hoofdgebieden onderscheiden:

- uiterwaarden;

- oeverwal;

- komgebied;

Binnen de eenheid ‘komgebied’ is nog het deelgebied ‘rivierduin’ te onderscheiden; zie kaart 

‘Landschap’.

Uiterwaarden

De uiterwaarden zijn zeer reliëfrijk en hebben een overwegend open karakter. Ze kenmerken 

zich door een afwisseling van grote stukken open landbouwgronden en grootschalige 

natte natuurgebieden. Her en der staan groenelementen verspreid en er bevindt zich 

vrijwel geen bebouwing in het gebied. De rivier de Maas -als grootschalig landschappelijk 

element- speelt een belangrijke rol in de identiteit van het Lithse landschap en zeker van de 

uiterwaarden. De bakenbomen langs de Maas dragen door hun opmerkelijke verschijning 

in een belangrijke mate bij aan de ruimtelijke kwaliteit en visuele herkenbaarheid van 

de rivier. In de uiterwaarden is een aantal oude rivierarmen aanwezig. Deze afgesneden 

rivierarmen verlandden, maar zijn vaak nog herkenbaar als lage, al dan niet natte stroken 

in het landschap. In de Hemelrijkse Waard en de Marense Waard (Buitenkil) zijn deze nog 

herkenbaar. In de Hemelrijkse Waard is nog een watervoerende dode rivierarm aanwezig.

Daarnaast zijn er de zogenaamde geulen en rillen van kronkelwaarden aanwezig. In het veld 

verraden hoogteverschillen en vegetatie de aanwezigheid van geulen en rillen. Deze zijn in 

de Hemelrijkse Waard aanwezig. Door de dynamiek van de rivier ontstaat een uniek stuk 

landschap. De natte natuurgebieden zijn van belang als foerageergebied voor trekvogels en 

vormen een belangrijk leefgebied voor vele soorten dagvlinders (zie 2.5 natuur). 
<- Landschap
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Er zijn een drietal pontveren die het Lithse grondgebied met Gelderland verbinden: het pontje 

van Oijen naar Wamel, het pontje van Lith naar Alphen en die van Maren-Kessel naar Alem.

Oeverwal

Binnen dit deelgebied zijn de oeverwal en de dijk te onderscheiden.

De	dijk

De dijk is door zijn continuïteit een belangrijk visueel element in het rivierengebied. De dijk 

scheidt de uiterwaarden van de oeverwal en fungeert als ruimteverdeler in het landschap. 

De dijk is soms voorzien van dijkbeplanting. Vooral de lindebomen bij kasteel Oijen hebben 

een bijzondere kwaliteit. Er bevindt zich een aantal wielen direct bij de dijk, ontstaan door 

dijkdoorbraken. Bij Kessel liggen twee wielen; het Soldatenwiel en de Kleine Wiel. Ook liggen 

er wielen ten zuidoosten van Lithoijen en langs de Oijense Benedendijk.

Opvallend is dat er op Liths grondgebied zowel binnen- als buitendijkse dijkhuizen te vinden 

zijn. De huizen die op de dijk gebouwd werden waren vooral niet-agrarisch van oorsprong. 

Het waren woningen van landarbeiders, schippers, vissers, ambachtslieden etc. Het soms 

geringe welvaartspeil ging gepaard met kleinere bouwmassa’s. Zo bouwde men langgerekte, 

één bouwlaag hoge huisjes met de nok evenwijdig aan de dijkweg. Vaak maakte een kleine 

stal of werkplaats deel uit van het gebouw.

<- Zichtlijnen
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De	oeverwal

De oeverwal is een hoger gelegen rug in het landschap en ligt hoog en droog, binnendijks 

op enige afstand van de rivier de Maas. Het karakter van de oeverwal is kleinschalig en 

halfopen tot besloten. Het gebied is door bewoners intensief in cultuur gebracht. De oude 

perceelsindeling van vóór 1850, is deels nog herkenbaar aanwezig. 

Het verkavelingspatroon is blokvormig en overwegend onregelmatig. Het intensieve en 

hoogdynamische grondgebruik bestaat uit een afwisseling van grasland, bouwland, een 

enkele boomgaard en bebouwing in linten (met een voor- en achterstraat) en kleine kernen. 

Ongeveer 100 jaar geleden was de karakteristiek van de oeverwal uitgesprokener dan nu; het 

was kleinschaliger en beslotener. In de omgeving van kasteel Oijen ligt een waardevolle strook 

met griendresten, kleiputten, houtwallen en bosjes. Deze strook draagt met zijn afwisseling 

bij aan de landschappelijke kwaliteit. 

De oeverwal kan worden gezien als een kralensnoer van kernen, waarbij de dijk het snoer 

vormt. De organisch gegroeide dorpen dragen bij aan de specifieke sfeer van afwisselend 

open en gesloten gebieden. De kernen hebben allen een duidelijke relatie met het landschap. 

De kernen Oijen, Lithoijen, Lith en Massel-Kessel liggen allen op de oeverwal. Maar ook de 

bebouwingsclusters Boveneind, Benedeneind en Kessel liggen hier. De kerktorens van de 

dorpen zijn de belangrijkste oriëntatiepunten. Een deel van de boerderijen op de oeverwal 

ligt op door de mens aangebrachte terpen. Deze zijn te vinden in Boveneind, ten (zuid)westen 

van Lithoijen en in Kessel. De oeverwal is het meest gevoelig voor verrommeling; overal 

verschijnen hekken en hutten, is sprake van buitenopslag en er vinden steeds meer stedelijke 

activiteiten plaats.

Ten westen van Lithoijen loopt een onverharde weg, de Olijfstraat. Ten zuiden van het Kleine 

Wiel en nabij het kerkhof in Kessel lopen oude paden. 

<- Maaiveldhoogten
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Komgebied

De komgronden beslaan een groot gedeelte van het grondoppervlak van de gemeente Lith. 

Deze kleiige, relatief laaggelegen gronden worden in het noorden begrensd door de oeverwal 

en in het zuiden door de dekzandrand op grondgebied van de gemeente Maasdonk. Het 

landschap is grootschalig, open tot zeer open en wordt gekenmerkt door een zeer regelmatig, 

rationeel, rechtlijnig verkavelingspatroon. Dit verkavelingspatroon bestaat over het algemeen 

uit noordzuid gerichte smalle slagenverkaveling. Elke kern had zijn eigen polder, die werd 

omzoomd door een kade of dijk. De ruimtelijke opbouw wordt bepaald door de openheid 

met daarin de kades, de boerderijen -al dan niet met erfbeplanting-, in het zuiden door 

de eendenkooien, nabij Kessel en Lith door laanbeplanting, en door waterlopen en de 

slagenverkaveling. 

De openheid van het gebied is zeer kenmerkend en uniek in het Oost-Brabantse land en 

maakt dit gebied landschappelijk waardevol. De openheid van het komgebied is deels 

ontstaan doordat het gebied eeuwenlang te nat was om te cultiveren. Ter hoogte van 

Teeffelen en Oijen ook als gevolg van de regelmatige overstromingen door de Beerse 

Overlaat. Door betere beheersing van de grondwaterstanden en het buiten werking stellen 

van de Overlaat werd het gebied intensiever in bezit genomen door landbouwbedrijven 

waardoor de openheid in het komgebied afneemt. Ook de nog vrij jonge bosaanplant in het 

waterwingebied Macharen/ Oijen draagt bij aan het verlies aan openheid van het komgebied. 

<- Openheid Kom
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Een belangrijke lijn in het landschap wordt gevormd door de Hertogswetering die is gelegen 

in het laagste gedeelte van de kom en die op dit moment nog vrij onzichtbaar is. Door 

Waterschap Aa en Maas wordt ten noorden van de Hertogswetering voor 10 meter aan natte 

Ecologische Verbindingszone ingericht. Gemeente Lith is verantwoordelijk voor de overige 

15 meter naastgelegen natte Ecologische Verbindingszone. De Hertogswetering vormt de 

zuidelijke begrenzing van het grondgebied van de gemeente Lith.

Verder komen in het gebied nog landschappelijk waardevolle kades/ dwarsdijken voor. Deze 

zijn grotendeels verdwenen. Deze dijken werden in het gebied enerzijds aangelegd om de 

dorpen te beschermen tegen wateroverlast en anderzijds om de polders af te bakenen. De 

polder van het Laag Gemaal wordt aan de oostzijde begrensd door wat nu de Kesselse Graaf 

heet, de polder van het Hoog Gemaal aan de oostzijde door de Lutterstraat. Beide straten 

liggen deels nog iets verhoogd in het landschap.

Andere waardevolle elementen in het komgebied zijn de eendenkooien. Ze vormen 

belangrijke oriëntatiepunten in het komgebied. Verder komen hier de zogenaamde hutten 

voor, zie 2.2 cultuurhistorie. Opvallend zijn verder de on- of halfverharde wegen; de Leygraaf, 

Polderdijk, Lithergraaf en ten zuiden van Lith een viertal oostwest lopende onverharde wegen. 

Rivierduin

In het komgebied bevindt zich een hoger gelegen rivierduin. Op deze duin of donk is de kern 

Teeffelen ontstaan. 

<- Rivierduin Teeffelen
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2.4	Water	en	Groen
Water

De analysekaart ‘Water’ laat de belangrijke waterwegen de Maas en Hertogswetering zien. 

De Roode Wetering voert water uit de Lithse polder af naar de Maas. De Teeffelense Wetering 

voert water af naar de Hertogswetering. De Roode Wetering ligt meer dan een meter lager 

dan de Hertogswetering. Er zijn nog een viertal wielen aanwezig in het Lithse buitengebied: 

de Bovendijkse Wiel, Wiel bij Lithoijen, Soldatenwiel en de Kleine Wiel. In de uiterwaarden zijn 

nog enkele geulen terug te vinden, in de Hemelrijkse Waard een duidelijke oude Maasloop 

en nabij Kessel het Buitenkil (kil= geul). Door de ontgravingen bij de Lithse Ham en het 

natuurgebied Kesselse Waard zijn geulen verloren gegaan. Het oppervlaktewatersysteem  

in het komgebied is opvallend; in het natte gebied zijn zeer veel sloten, slootjes en greppels 

te vinden. De hoofdwaterwegen in dit gebied, de zogenaamde ‘leggerwaterlopen’ zijn vaak 

onzichtbaar in het landschap omdat ze niet gekoppeld zijn aan wegen. Daarnaast volgen ze 

soms een onlogische route, waarbij de hoogtelijnen niet gevolgd worden. Op de rand van 

de oeverwal en het komgebied ligt de aanvoersloot, welke het water van de hogergelegen 

oeverwal afwatert richting het komgebied.

<- Water
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Groen

Op de analysekaart ‘Groen’ is het bestaande, opgaande groen in het buitengebied van Lith te 

vinden. Opvallend is dat er maar weinig opgaand groen aanwezig is. 

De oeverwal, met van oorsprong een halfopen karakter, omvat enkele laanstructuren, 

boomgaardjes en grienden. Nabij het kasteel in Oijen is een fraaie 3-rijige lindelaan aanwezig. 

Nabij het kerkhof in Kessel is een fraaie boomgroep met kastanjes, beuken, een plataan en 

een es te vinden. De gemeente Lith heeft een ‘Inventarisatie Waardevolle bomen’ uit 2005. 

Het gaat hier vooral om bomen op de oeverwal; (lei)lindes, kastanjes, beuken en eiken.

In het komgebied bevinden zich twee waterwinbosjes en een aantal eendenkooien. Ook 

is aan de noordzijde van het komgebied laanbeplanting te vinden, overwegend oostwest 

georiënteerd. Langs de Maas zijn de karakteristieke bakenbomen te vinden. Deze populieren 

hebben vooral een cultuurhistorische en visueel-ruimtelijke waarde en accentueren de loop 

van de Maas prachtig.

2.5	Natuur
Bij de beschrijving en analyse van de natuurwaarden in Lith wordt de landschappelijke 

indeling aangehouden (zie kaart ‘Landschap’): 

- uiterwaarden;

- oeverwallen;

- komgebied.

Er is gebruik gemaakt van de gegevens van Het Natuurloket en lokale en provinciale gegevens.

<- Opgaand groen
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Uiterwaarden

De uiterwaarden vormen een overwegend open landschap met een afwisseling van 

stukken open landbouwgronden en grootschalige natte natuurgebieden. Verspreid over 

het gebied staan groenelementen. De natuurwaarden van dit deelgebied liggen vooral 

in de oude meanders; zij vormen natte natuurgebieden met kruiden, wilgenstruweel en 

riet. Hier is stroomdalflora te vinden. De uiterwaarden zijn belangrijke gebieden voor 

natuurontwikkeling.

De Maasuiterwaarden zijn een belangrijk broed- en fourageergebied voor watervogels, 

weidevogels en ganzen. Wintergasten zijn smient, kolgans en rietgans. Als broedgebied voor 

klassieke weidevogels hebben de uiterwaarden geen bijzondere betekenis. Met het project 

‘ecologische Maasoevers’ worden de potentiële natuurwaarden aanzienlijk verhoogd.

Langs de randen tussen de basaltblokken van de oeverbekleding komt veelvuldig 

rivierdonderpad voor. Daarnaast komen in de stilstaande wateren mogelijk de grote 

modderkruiper en kamsalamander voor.  Verder zijn typische ‘stroomdalplanten’ zoals geel 

walstro, kattendoorn en kruisdistel aanwezig. Bijzondere flora heeft vervolgens positieve 

effecten op dagvlinderpopulaties. De dijken zijn veelal in gebruik als graslanden. Lokaal zijn 

bloemrijke ruigtes aanwezig. Hier komen onder andere vlinders voor zoals het bruin blauwtje. 

Daarnaast kunnen dijken belangrijk zijn voor stroomdalflora. De rivierdijken zijn in potentie 

goede plaatsen voor enkele bijzondere plantensoorten. Bij een hierop gericht beheer kan 

deze potentie versterkt worden door voor o.a. kruisbladwalstro, rapunzeklokje, vogelmelk en 

gewone agrimonie.

<- Natuur
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Oeverwal

Het karakter van de oeverwal is kleinschalig en halfopen tot besloten. Het wordt 

gekarakteriseerd door een afwisseling van grasland, bouwland, een enkele boomgaard en 

bebouwing. De belangrijkste natuurwaarden zijn hier te vinden in de bosjes, struwelen en 

boomgaarden rondom de dorpen. Een typische soort van het kleinschalige landschap die hier 

voorkomt is de steenuil. Ook vleermuizen zijn hier veel aangetroffen. Tevens is het gebied van 

belang voor struweelvogels. Lokaal komen marterachtigen voor. 

Langs de dijken aan de komzijde zijn een aantal  wielen te vinden. De meeste zijn inmiddels 

opgeknapt en in ecologisch beheer genomen. Met name de grote modderkruiper is een soort 

die zich hier stevig gevestigd heeft.

Komgebied

De lager gelegen komgronden worden gekenmerkt door hun openheid. Er komen slechts 

enkele kleine bosjes (eendenkooien en waterwinbosjes) voor in dit gebied. Het gebied is 

voornamelijk in agrarisch gebruik, met een afwisseling van weide en bouwland. Vanwege de 

openheid is het gebied van groot belang voor weidevogels, zoals kievit, scholekster, tureluur 

en grutto en overwinterende watervogels. Ondanks het weidevogelconvenant neemt, 

door het intensief agrarisch gebruik, de hiermee gepaard gaande ontwatering en door 

opgaande beplanting, het aantal kritische weidevogels af.  De komgronden zijn belangrijk 

als overwinteringsgebied voor ganzen en zwanen. Er is een groot ganzenfoerageergebied 

aangewezen.

De botanische waarden zijn in het agrarische gebied beperkt tot oevers van watergangen en 

perceelsranden. De grote pimpernel is een bekend voorkomend type vegetatie. 

<- Koeien in 
     uIterwaarden
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Als blauwe ader loopt door dit gebied de Hertogswetering. De Hertogswetering zal worden 

ontwikkeld tot ecologische verbindingszone (met moeras). Deels is deze verbindingszone al 

gerealiseerd. Hier pleisteren smienten en krakeenden en broedt bijvoorbeeld de patrijs.

Langs de Hertogswetering komen riet- en moerasvogels zoals bruine kiekendief, rietgors en 

kleine karekiet voor. Belangrijke stapsteen is het Gat van den Dam. Het natuurgebied ten 

westen van de Lithse Kooi, de Ganzeweide, bestaat uit natte laagtes. Dit is een belangrijk 

foerageergebied voor vogels als bijvoorbeeld de grutto.  De eendenkooien zijn van belang voor 

kleine zoogdieren en struweelvogels. Ook vossen en buizerds voelen zich hier thuis.

In de polders komen vissoorten als grote modderkruiper, bermpje en kleine modderkruiper 

voor. 

 

2.6	Infrastructuur
De kaart ‘Infrastructuur’ laat zien dat de belangrijkste weg op Liths grondgebied de 

provinciale weg N625 is. De weg loopt deels over de Maasdijk en gaat van Oss via Lithoijen, 

Lith, Maren-Kessel en t Wild uiteindelijk naar ‘s-Hertogenbosch. De Beatrixstraat is het 

verlengde van de Dorpenweg en vormt de verbinding met Ravenstein en de A50.  De 

Kesselseweg vormt de verbinding tussen Nuland en Maren-Kessel, de Weisestraat tussen 

Geffen en Lithoijen. Daarnaast speelt de Bernardweg naar Oijen een belangrijke rol. De 

Gewandeweg/ Burgemeester Smitsweg vormt een belangrijke (sluip)route tussen Oss en 

‘s-Hertogenbosch.

Er zijn veel half- en onverharde wegen in het Lithse buitengebied. Recentelijk zijn enkele 

hiervan verhard. Op de Maasdijk zit veel recreatief verkeer, zowel auto’s, motoren, fietsers en 

wandelaars. Dit leidt met name in de zomerse weekenden tot veel drukte.

<- Infrastructuur



2.7	Recreatie	en	Toerisme
Het Lithse buitengebied kent een intensief recreatief gebruik. Niet enkel door de eigen 

inwoners maar ook zeker door velen van buiten de gemeente wordt veel gebruik gemaakt 

van het aanbod aan recreatieve en toeristische routes en plaatsen. Lith vervult daarbij ook 

een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied voor Oss en ‘s-Hertogenbosch. Er is in grote 

mate sprake van routegebonden recreatie, met name op de oeverwal wordt veel gefietst en 

gewandeld op de dijk. 

Het waterrecreatieve product is door de aanwezigheid van de Maas goed vertegenwoordigd. 

De Lithse Ham vormt daarbij een grootschalig dag- en verblijfsrecreatief gebied. Verder zijn er 

ook enkele zandstrandjes die een functie vervullen in de dagrecreatie als zwem- en zongebied. 

De uiterwaarden van de Maas kennen op hun beurt weer een waarde als gebied om te 

struinen. In het komgebied wordt beduidend minder gerecreëerd. De ganzenweide vormt 

hierop een uitzondering en trekt al aardig wat vogelaars. Daarnaast zijn er enkele routes die 

door fietsers gebruikt worden, veelal om bij de dijk te komen.

2.8		Landbouw
De landbouw vormt de grootste grondgebruiker van het buitengebied. Lith is dan ook met 

recht nog een agrarische gemeente te noemen. In het komgebied komen voornamelijk 

langs de verschillende noord-zuid lopende landbouwlinten veel agrarische bedrijven voor. 

Er bevinden zich hoofdzakelijk grondgebonden bedrijven als melkveehouderijen. Maar 

ook de intensieve veehouderij is vertegenwoordigd, met zowel varkenshouderijen als 

pluimveebedrijven.  Het betreffen overwegend gezinsbedrijven van gemiddelde grootte. Het 

komgebied vormt een kansrijk gebied voor een gedegen bedrijfsvoering met toekomstwaarde, 

zeker voor de grondgebonden melkveehouderij zijn er ontwikkelingsmogelijkheden.
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Op de oeverwal zijn ook diverse agrarische bedrijven te vinden. Hier is niet één type 

bedrijf in overwegende mate aanwezig maar bestaat een meer gevarieerd beeld aan 

agrarische bedrijven. Door de ligging nabij de verschillende kernen of aanwezigheid van 

burgerwoningen zijn de uitbreidingsmogelijkheden en daarmee het ontwikkelingsperspectief 

van deze bedrijven vaak beperkt.

De landschappelijke inpassing van de bedrijven varieert. Een deel van de bedrijven heeft reeds 

erfbeplanting aangebracht. Een groot deel ligt echter ‘open en bloot’ in het landschap.

2.9	Wonen
Bebouwingsconcentratie

Op de oeverwal komt van oudsher de meeste bebouwing voor. Het is hier hoger dan de 

omgeving waardoor vestiging op deze locaties voor de hand liggend is. De dorpen, behalve 

Teeffelen, liggen op de oeverwal. Behalve de dorpen liggen er op de oeverwal zwermen van 

bebouwing. Deze bebouwingsconcentraties hebben een zeer lage dichtheid en zijn meestal 

fraai verweven met het landschap. 

Door de hogere dichtheid en de grotere variëteit aan aanwezige functies in relatie tot 

het overige buitengebied zijn hier meer ontwikkelingen denkbaar en soms passend. Om 

beter zicht te krijgen op de kwaliteiten en gewenste ontwikkelingsmogelijkheden van deze 

bebouwingsconcentraties zal per concentratie een gebiedsvisie opgesteld worden. De te 

onderscheiden bebouwingsconcentraties maken onderdeel uit van deze ontwikkelingsvisie 

voor het buitengebied. In dat verband worden ze benoemd en beschreven.
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De te onderscheiden bebouwingsconcentraties maken onderdeel uit van deze 

ontwikkelingsvisie voor het buitengebied. In dat verband worden ze benoemd en beschreven.

In beginsel worden de bebouwingsconcentraties op conserverende wijze opgenomen in het 

bestemmingsplan. Op het moment dat zich ontwikkelingen aandienen, worden zijn getoetst 

aan deze visie en het aan deze visie gekoppelde beeldkwaliteitplan. 

De te onderscheiden bebouwingsconcentraties zijn:

1. Kessel;

2. Boveneind; 

3. Batterijstraat e.o.

1.	Kessel

Huidige	ruimtelijke	situatie

De bebouwingsconcentratie Kessel is landelijk gelegen tussen Maren-Kessel en Lith. De 

meeste bebouwing ligt aan de Kesselsedijk en de Achterstraat en strekt zich uit in oost-

westelijke richting. Naast de rechtlijnige structuur vinden we aan de westkant van het 

dorp een enigszins ringvormige structuur. In Kessel wordt vooral gewoond, hoewel er ook 

bedrijvigheid voorkomt.

Gebiedstypering

De kern Kessel heeft een eeuwenoude geschiedenis. Mogelijk is het oude Kessel een 

opvolger van een burgernederzetting bij een fort uit de Romeinse tijd dat gedurende de 

afgelopen 20 jaar ten noorden van de huidige kern is aangetroffen. Kessel was gedurende de 

Middeleeuwen tot aan de Franse tijd een zelfstandige heerlijkheid. Bij de instelling van de 

gemeenten (1815) werd het samengevoegd met Alem en Maren. Deze gemeente werd in 1958 

grotendeels bij Lith gevoegd. In of vlakbij het dorp ligt de oude kerkplaats (tot 1945) en de 
<- Bebouwingslinten
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oude kasteelseplaats (tot de franse tijd). Van beide zijn nog interessante restanten te vinden. 

Van het kerkje zijn dit het kerkepad, het kerkhof, de neogotische pastorie, de pastoorsvijver, 

de pastorietuin en een naoorlogs kapelletje. Van het kasteel zijn dit de naam ’t Hof’, de 

ondergrondse restanten en de slotgracht. 

Veel van de aanwezige bebouwing heeft cultuurhistorische of karakteristieke waarde. In en 

nabij het dorp liggen bovendien diverse waardevolle natte plekken (voornamelijk wielen). 

De huidige bebouwingsstructuur van het dorp Kessel is nog grotendeels gelijk aan de situatie 

van rond 1850. Karakteristiek is de lintbebouwing langs de dijk. De voorkant (woonhuis) van 

de boerderijen was naar de dijk gekeerd om in geval van nood meteen daarop te kunnen 

vluchten. De achterkant (bedrijfsgedeelte) was naar de ‘Achterstraat’ gericht, waarover men 

de hooioogst door de grote poort gemakkelijk kon voeren.  De ringvormige structuur aan de 

westkant van het dorp wordt door het Kerkpad doorsneden. Het Kerkpad is onverhard en 

voert naar de oude kerkplaats en het kerkhof. Waarschijnlijk dateert de ringvormige structuur 

van voor de bedijking. De bebouwing binnen de ringvormige wegenstructuur in het westelijk 

deel van het dorp heeft zich altijd geconcentreerd aan de buitenzijden van de ring, terwijl het 

centrum en de oostzijde vrij waren. Dit gebied en het gebied tussen de Mr van Coothstraat en 

de rest van het dorp zijn waardevolle open gebieden.

Kwaliteiten

De kern beschikt over de volgende kwaliteiten:

- cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

- zichtrelaties met de dijk;

- doorzichten op het open landschap van de komgronden;

- historische waarden aanwezig;

- waardevolle open gebieden;

- traditionele bebouwingsstijl.
<- Kessel
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Knelpunten

De volgende punten behoeven verbetering:

- verdwijnen van historische uitstraling door o.m. geasfalteerde wegen;

- op een aantal plaatsen ontbreken van structurerend en ondersteunend dorpsgroen;

- het ontbreken van een aantal paden waardoor de fijnmazigheid niet overal optimaal is;

- verdwijnen karakteristiek en authenticiteit van de kern door verkeerd restaureren of

 oprichten bebouwing;

- bedrijfsbebouwing aan de westzijde van het dorp;

- bebouwing aan de Achterstraat.

2.	Boveneind

Huidige	ruimtelijke	situatie

De bebouwingsconcentratie Boveneind ligt tussen Oijen en Macharen. Rondom Oijen liggen 

de huizen min of meer verspreid over verschillende gehuchten. Terwijl in andere delen de 

huizen juist geconcentreerd liggen in dorpen of langs de dijk. De belangrijkste toegangsweg 

is de Beatrixweg. De bebouwing bevindt zich aan de Oijense Bovendijk en parallel hieraan de 

Korenstraat, Grotestraat en de Hoogveldstraat. In noordzuid richting liggen de huizen aan de 

Peperstraat en de Hamstrastraat. De bebouwing is met name te typeren als lintbebouwing. 

<- Boveneind



Gebiedstypering

Het Boveneind is een oude bebouwingsconcentratie tussen de kern Oijen en het kasteel. Tot in de 

vorige eeuw had heel Oijen een structuur die vergelijkbaar is met het Boveneind, zeer verspreid 

liggende bebouwing. In het gebied bevindt zich nog het voormalig NH kerkje en de monumentale 

voormalige NH pastorie alsmede enige karakteristieke bebouwing. De aanwezige verkaveling is 

door de ruilverkaveling Land van Megen in de jaren 60 nauwelijks aangetast. Opvallend zijn ook 

de oorspronkelijke profielen van de Peperstraat en de Hamstrastraat. De rechthoekige structuur 

is eveneens opvallend. Het kasteel Oijen is een monumentaal overblijfsel uit een grijs verleden. De 

huidige bebouwing dateert uit het begin van de negentiende eeuw. De terreinaanleg met gracht 

dateert uit de middeleeuwen. In de ondergrond zijn de Middeleeuwse resten van een groot kasteel 

aangetroffen. Het gehele gebied is archeologisch waardevol. In de omgeving komen nog restanten 

van een acttiende eeuwse landgoedaanleg voor. Dit betreft ondermeer de Lindelaan en een 

sterrenbos. 

Kwaliteiten

De kern beschikt over de volgende kwaliteiten:

- monumentale en karakteristieke bebouwing;

- kasteel met gracht uit de middeleeuwen;

- restanten van 18e eeuwse landgoedaanleg;

- functiemix van wonen, werken en kleinschalige recreatie.
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Knelpunten

De volgende punten behoeven verbetering:

- doordringbaarheid van het gebied;

- omgeving café De Schutskooi;

- ontbreken oorspronkelijke toegangsweg kasteel;

- uitstraling voormalig landgoed en sterrenbos;

- enkele nieuwe woningen wat betreft structuur als verschijningsvorm niet passend.

3.	Batterijstraat	/	Lithoijen	Zuid

Huidige	ruimtelijke	situatie

De kern Lithoijen ligt ten oosten van Lith en ten westen van de oude Maasarm en de 

Hemelrijksche Waard. Ten zuiden van de kern ligt de Batterijstraat parallel aan de 

Lithoijensedijk. In het verlengde van de Batterijstraat grenst in zuidwestelijke richting de 

Steegeindstraat en de Weisestraat. De bebouwing is met name te typeren als traditionele 

lintbebouwing. De wegenstructuur is nog vrijwel exact dezelfde als 150 jaar geleden.

Gebiedstypering

Lithoijen was oorspronkelijk geheel op terpen gebouwd. De opgehoogde erven hebben de 

naam ‘steigergrond’. In de regel werd zware klei voor dit doel gedolven uit nabij gelegen, 

verlande stroombeddingen (geulgrond). De grote, eertijds beboste, driehoekige vorm tussen 

de Steegeindstraat en de Weisestraat is een overblijfsel van de samenkomst van twee zulke 

verlande beddingen, die geheel vergraven zijn. De beide stroomruggetjes aan weerzijden van 

de zuidelijke arm dragen ieder een wijk, die in de richting van de ruggen gemodelleerd zijn. 
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Het feit dat er nauwelijks bebouwing voorkomt op de dijk  wijst erop dat de economie vooral 

agrarisch was en dat handel en scheepvaart nauwelijks bedreven werden. 

De driehoekige open ruimte ten zuiden van het dorp is het restant van een oude rivierarm. 

Enkele opgehoogde paden doorsnijden die open plek. Het merendeel van de bebouwing 

bestaat uit in traditionele stijl opgetrokken boerderijen, hoewel er ook enkele moderne 

woonhuizen staan. Deze moderne bebouwing vormt samen met de overwegend modere 

bebouwing aan de noordkant van de open ruimte een aantasting van het landelijk beeld. 

Kwaliteiten

De kern beschikt over de volgende kwaliteiten:

- monumentale en karakteristieke bebouwing;

- waardevolle open ruimte;

- functiemix van wonen, werken en kleinschalige recreatie.

Knelpunten

De volgende punten behoeven verbetering:

- relatie met de omgeving (met name Batterijstraat);

- enkele nieuwe woningen qua verschijningsvorm niet passend;

- enkele woning op verkeerde plek gebouwd.

<- Batterijstraat / 
     Lithoijen zuid
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3 3.1	Rijk
3.1.1 Nota Ruimte (2004)

Eind april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte, waarin de uitgangspunten voor de 

ruimtelijke ontwikkelingen staan, gepresenteerd. De nota heeft de titel “Ruimte voor 

ontwikkeling” meegekregen. Er wordt meer ruimte aan lagere overheden gegeven om hun 

eigen beleid te ontwikkelen. Met de Nota Ruimte zet de regering in op liberalisering van de 

ruimte, ook als het gaat om het landelijk gebied. De Nota Ruimte gaat uit van “ja mits” en zet 

daarmee de markt in de centrale positie. Dit dwingt gemeentebesturen om veel scherper dan 

voorheen te formuleren hoe zij de toekomst, met name van het landelijk gebied, willen zien.

Het Rijk streeft in de Nota Ruimte naar meer basiskwaliteit. Voor heel Nederland wordt een 

beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer “basiskwaliteit”. Dat zorgt voor 

een heldere ondergrens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu, verstedelijking, 

groen en water. Voorbeelden zijn beleid voor recreatiewoningen en -complexen, bescherming 

van natuur(gebieden), landschappelijke kwaliteit en ontwerpkwaliteit. Water wordt als 

structurerend principe gehanteerd.

Gemeenten dienen in hun ruimtelijk beleid en in hun waterhuishoudingsbeleid aan te geven 

waar en hoe negatieve ontwikkelingen op het gebied van water-, lucht- en bodemkwaliteit 

worden voorkomen en verminderd.

Zaken van nationaal belang zijn vastgelegd in de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 

(RHS). Zo zijn langs de Maas diverse gebieden aangewezen als onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).

beleidsanalyse

<- Agrarisch bedrijf 
     in Lithse Polder



Het beleid met betrekking tot het buitengebied richt zich op het behouden van de 

vitaliteit en de draagkracht van het buitengebied, gekoppeld aan ontwikkeling van 

landschappelijke kwaliteit en realisatie van bijvoorbeeld nieuwe natuurgebieden of extra 

capaciteit voor waterberging. Zo worden er meer mogelijkheden geboden tot hergebruik 

en nieuwbouw in het buitengebied. Vrijkomende bebouwing kan worden omgezet in een 

woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook 

nieuwbouw wenselijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoederen. Zo worden 

middelen gegenereerd voor aanleg van natuur en/of recreatiegebieden. Voor de versterking 

van de recreatiemogelijkheden is het onder andere van belang de bereikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de groene ruimte te verbeteren. Daarnaast zal voor de landbouw ruimte 

worden geboden tot het voeren van een bredere bedrijfsvoering, met name als dat leidt tot 

een duurzame productie. De provincies dienen landbouwontwikkelingsgebieden aan te 

wijzen voor de niet-grondgebonden en intensieve landbouw.

3.1.2 Beleidslijn Grote Rivieren (2006)

De Beleidslijn Grote Rivieren geldt voor alle grote rivieren en is bedoeld om plannen en 

projecten in de uiterwaarden te beoordelen. Met het in werking treden van deze Beleidslijn 

Grote Rivieren vervalt automatisch de voorgaande Beleidslijn ruimte voor de rivier. 

De Beleidslijn biedt onder strikte voorwaarden meer mogelijkheden voor wonen, werken en 

recreëren in het rivierbed. De voorwaarden hebben betrekking op de afvoercapaciteit van de 

rivier ter plaatse: nieuwe activiteiten mogen de afvoer niet hinderen en geen belemmering 

vormen voor toekomstige verruiming van het rivierbed. Voor burgers en bedrijven die zich in 

het rivierbed vestigen geldt verder dat eventuele schade als gevolg van hoogwater voor eigen 

rekening is. 
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Binnen het toepassingsgebied van de beleidslijn leidt een differentiatie naar deelgebieden 

tot een onderscheid in twee regimes. Voor activiteiten die onder het “bergend” regime 

vallen zullen rivierkundige randvoorwaarden gelden om de effecten op de afvoer of 

bergingscapaciteit van het rivierbed volledig te compenseren (‘ja/ mits’). Het “stroomvoerend” 

regime biedt slechts de mogelijkheid om toestemming te geven aan riviergebonden 

activiteiten (‘ja, mits’). Onder riviergebonden activiteiten wordt ook de realisatie van natuur 

verstaan. 

Implementatie en toetsing vinden plaats door toepassing van een twee-sporen-benadering: 

het spoor van de ruimtelijke ordening (Wet op de Ruimtelijke Ordening) en het spoor van het 

rivierbeheer (Wet beheer rijkswaterstaatswerken). 

Daarnaast is voor activiteiten in her rivierbed van de grote rivieren, in dit geval de Maas, een 

vergunning nodig ingevolge de Wet beheer rijkswateren (Wbr). Het rivierbed van de Maas 

wordt beheerd door Rijkswaterstaat Limburg. 

In deze beleidslijn zijn vijftien experimenten met aangepaste bouwvormen opgenomen, 

de zogenaamde EMAB-locaties. De Lithse Ham is een van deze vijftien. Het gaat hierbij om 

locaties die in het rivierbed zijn gelegen en waar door de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de knel zijn gekomen. Dit heeft vervolgens tot 

verrommeling van het gebied geleid. Het gebied functioneert economisch onvoldoende en 

er kan uiteindelijk een sociaal onveilige situatie ontstaan. Door op de daarvoor aangewezen 

locaties en onder voorwaarden een project te ontwikkelen, waarbij geëxperimenteerd 

kan worden met aangepaste bouwvormen, is het mogelijk om een gebied weer een 

kwaliteitsimpuls te geven. Een van de voorwaarden betreft het gelijkertijd realiseren van meer 

ruimte voor de rivier. 



3.1.3 Wet op de archeologische monumentenzorg (Rijk, 2006)

In de Wet op de archeologische monumentenzorg, aangenomen in 2006, is het doel van het 

in 1992 gesloten Verdrag van Valletta (Malta) verwerkt: bescherming van het archeologische 

erfgoed als bron van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor 

geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Om dat doel te bereiken moet de wetgever 

het archeologisch erfgoed betrekken bij de ruimtelijke ordening. Met de wet wordt het 

Verdrag van Valletta in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De kern van de wet is 

dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de archeologische monumentenzorg binnen de 

gemeentegrenzen. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient de gemeente rekening 

te houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

3.1.4 Flora- en faunawet (2002)

Met het inwerking treden van de Flora- en faunawet is het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn 

van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie in de nationale wetgeving 

verwerkt.

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren 

en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt 

in ieder geval in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen 

nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te 

laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan 

te maken (artikel 2). Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten 

te verwijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te 

vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- 

en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 1). Ook het rapen of beschadigen van eieren van 

beschermde dieren is verboden (artikel 12). Voor een goede instandhouding van een diersoort 

is echter ook behoud van foerageergebied en migratieroutes nodig.
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Aan soorten van de Rode lijst dient ook aandacht te worden geschonken. Hierop staan 

Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig hebben. Deze soorten worden bedreigd, 

zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of nemen sterk in aantal af. De Rode lijsten zijn officieel door 

de minister van Land-bouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora 

en fauna, november 2004). 

3.1.5 Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. 

Daarnaast regelt deze wet de aanwijzing van natuurgebieden die van nationaal of 

internationaal belang zijn: Beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. De 

natuurbeschermingswet 1998 bepaalt vervolgens wat er wél en niet mag in deze beschermde 

natuurgebieden. Activiteiten die negatieve gevolgen voor de natuurwaarden kunnen hebben 

(zoals uitbreiding van een camping of bouwactiviteiten in of nabij een beschermd gebied), 

mogen bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder vergunning. Verder is iedereen verplicht om 

zorgvuldig om te gaan met natuurgebieden (zorgplicht). Handelingen die een natuurgebied 

kunnen beschadigen moeten achterwege worden gelaten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan 

om te roken in een gebied dat extra brandgevoelig is door een periode van droogte, omdat 

anders het gevaar bestaat dat de natuur door brand verloren gaat.

3.1.6 Ecologische hoofdstructuur

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft 

als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen 

tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden 

over meer gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-

invloeden. In grotere natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren 

leven.
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De EHS bestaat uit:

- bestaande natuurgebieden en nieuwe natuurgebieden, reservaten, 

natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen;

- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);

- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee). 

De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de 

Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. 

Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende 

onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS 

doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid.

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wet ruimtelijke ordening door het Rijk vastgelegd in de AMvB 

Ruimte en werkt via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Ingrepen in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) worden door het bevoegd gezag, het 

college van gedeputeerde staten van de provincie, getoetst bij een ruimtelijke procedure. De 

Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedigbaar 

geacht als aantoonbaar is dat het project van groot openbaar belang is en er geen redelijk 

alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde ‘nee-tenzij’-principe. De aantasting moet zoveel 

mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. De EHS is een plan in 

uitvoering en moet in 2018 klaar zijn.

<- Hemelrijksche Waard
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De provincie heeft de ecologische hoofdstructuur in de Verordening Ruimte fase 1 

begrensd (kaartlaag 3) en regels ter bescherming opgenomen welke door moeten werken 

in de bestemmingsplannen. In de Verordening Ruimte fase 2 worden voorwaarden voor 

compensatie en regels met betrekking tot compensatieplannen gegeven. 

3.1.7 Nationaal Milieubeleidsplan (2001)

Het milieubeleid op rijksniveau is gebundeld in het Nationaal Milieubeleidsplan en verder 

vertaald in wetten en regelgeving voor ammoniak, mest (stikstof en fosfaat) en geur. Het 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4, juni 2001) kijkt dertig jaar terug en dertig jaar vooruit 

naar het milieubeleid. De nota gaat uit van doelstellingen voor 2030, gezond en veilig leven in 

een aantrekkelijke omgeving te midden van vitale natuur, zonder biodiversiteit aan te tasten 

of natuurlijke hulpbronnen uit te putten- en beschrijft welke maatregelen nodig zijn om deze 

te bereiken. Het oplossen van zeven hardnekkige milieuproblemen staat centraal.

Ondanks dat veel bereikt is met milieubeleid, krijgen we op een aantal grote milieuproblemen 

(zoals klimaatverandering) maar geen greep en wentelen we de gevolgen van de daaruit 

voortvloeiende milieuproblemen af op de generaties na ons en op mensen in arme landen. 

Het NMP4 wil per 2030 deze afwenteling stoppen.

De betrokken grote milieuproblemen zijn onderling sterk verweven en het NMP4 wil ze dus 

ook in clusters aanpakken: energiehuishouding, biodiversiteit en hulpbronnen, milieudruk 

door de landbouw, stoffen, externe veiligheid, milieu en gezondheid en milieubeleid en de 

leefomgeving. Voor deze problemen wil het NMP4 systeemfouten wegnemen uit de huidige 

maatschappelijke ordening en de nu functionerende instituties. Voor het oplossen van de 

grote milieuproblemen is daarom systeeminnovatie nodig.

 

<- Ecologische 
     Hoofdstructuur
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3.2	Provincie
3.2.1	Structuurvisie	Ruimtelijke	Ordening

Met deze structuurvisie geeft de provincie de hoofdlijnen van het provinciale beleid tot 2025 

met een doorkijk naar 2040. De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie 

en vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten die de Wet ruimtelijke 

ordening biedt inzet.

Naast de Structuurvisie stelt de provincie een Verordening Ruimte op. In deze verordening 

vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels 

die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Aanvullend zijn ook 

gebiedspaspoorten opgesteld. Deze vormen een uitwerking van de visie en bevatten 

de landschapskenmerken die bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een 

landschapstype en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het behoud en 

versterking daarvan.

Opgaven	voor	Noord-Brabant

De provincie beschrijft een aantal trends en ontwikkelingen die om ruimtelijke keuzes op 

provinciaal niveau vragen. De belangrijkste zijn:

- Ruimtelijke kwaliteit staat onder druk, stad en land in samenhang ontwikkelen;

- Veranderend klimaat. Aan de ene kant moeten pieken in de afvoer worden opgevangen; 

 Aan de andere kant is er behoefte aan extra water om droogtes te bestrijden;

- Achteruitgang biodiversiteit;

- Veranderend landelijk gebied. Er is sprake van ontwikkeling van een gebiedseconomie  

 met een verdergaande menging van functies en verbreding van agrarische activiteiten;  

 Daarnaast is er een ontwikkelingsrichting die wordt gekenmerkt door een toenemende  

 specialisatie met schaalvergroting van de landbouw;

- Toenemende behoefte aan duurzame energie;

- Afnemende bevolkingsgroei;

- Toename mobiliteit.

<- Gebiedspaspoort 
     Maaskant: 
     Kenmerkenkaart
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Kernkwaliteiten	van	Noord-Brabant

Uit de onderscheidende kwaliteiten van de provincie vloeien intrinsieke opgaven die 

gerelateerd zijn aan de drie perioden in de ontstaansgeschiedenis:

1. De kernkwaliteiten van de natuurlijke basis

Een belangrijke kwaliteit is het contrast tussen zand en klei. In de kleigebieden zijn openheid 

en robuustheid, de krekenstructuur en de rivieren belangrijke dragers. In het oosten zijn 

de hoofdkenmerken ontstaan doordat de Maas zich in het landschap heeft ingesneden. 

Het stelsel van noord-zuidlopende beken dooraderen het kleinschalige landschap van het 

zandplateau. De beken worden als de samenbindende structuur binnen het kleinschalige 

zandlandschap beschouwd.

2. De kernkwaliteiten van het ontginningslandschap

Belangrijke dragers voor de ruimtelijke structuur hangen samen met de verschillende 

ontginningsprincipes die binnen Noord-Brabant zijn toegepast. De rivierklei wordt 

gekenmerkt door de afwisseling van besloten oeverwallen en open komkleigebieden met 

bijbehorend afwateringsstelsel.

3. De kernkwaliteiten van het moderne landschap

De verstedelijking van Noord-Brabant heeft verspreid plaatsgevonden. Het stedelijk patroon 

bestaat uit een kralensnoer van steden op de overgang van zand naar klei en enkele stedelijke 

concentraties op het zand. 

In Noordoost-Brabant is natuur, recreatie, intensieve landbouw (agribusiness) en een 

economische ontwikkeling gericht op food, health en logistiek bepalend voor de dynamiek 

en daarmee de ontwikkeling van het moderne landschap. Daar waar deze ontwikkelingen 

leiden tot schaalvergroting kan er spanning ontstaan met de kwaliteiten van de 1e en 2e laag. 

Schaalvergroting in met name de landbouw zet de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 

gebied onder druk.
<- Sloot in rechtlijnig
     verkavelde polder



Provinciale	belangen	en	ruimtelijke	keuzes

De opgaven en trends leiden tot ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van 

Noord-Brabant. De provincie wil sturen op ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke keuzes 

geven inhoud aan het streven naar ruimtelijke kwaliteit en zijn van provinciaal belang. De 

belangrijkste voor het buitengebied van de gemeente Lith zijn:

- Regionale contrasten

 De provincie wil de contrasten tussen klei, zand en veenontginningen versterken.

- Een multifunctioneel landelijk gebied

 De provincie kiest voor een integrale aanpak. Waar de landbouw de drager van   

 het landschap is wordt ruimte gegeven aan optimale en duurzame ontwikkeling   

 van de aanwezige landbouwsector. In de jonge rivierkleigebieden moet de agrarische  

 functie (rundveehouderij) behouden blijven. Op de oeverwallen langs de rivieren wordt  

 ruimte geboden voor menging van landbouw, natuur, landschap, recreatie, wonen,  

 werken en zorg. Dit is van belang voor de plattelandseconomie.

- Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem

 Het patroon van beken en kreken moet beter beleefbaar worden. De ecologische   

 hoofdstructuur wordt versterkt door het natuursysteem nog beter aan het    

 watersysteem te koppelen.

- Een betere waterveiligheid door preventie

 Gestreefd wordt naar vergroting van de watervoerende capaciteit van het winterbed  

 in combinatie met het concept van de doorbraakvrije dijk. Voor de verruiming van   

 de grote rivieren op lange termijn zijn een aantal gebieden gereserveerd, waaronder in  

 de gemeente Lith.
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- Ruimte voor duurzame energie

 De provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling en opwekking van duurzame energie.  

 Ten aanzien van windenergie kiest de provincie voor geclusterde opstelling van   

 turbines in het open poldergebied in West-Brabant en de grootschalige    

 bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied. Ten aanzien van vergisting   

 worden vooral ontwikkelingsmogelijkheden in Oost-Brabant gezien.

- Goede bereikbaarheid recreatieve voorzieningen

 De provincie kiest bij de ontwikkeling van nieuwe bovenregionale detailhandels-   

 en leisurevoorzieningen voor goed bereikbare locaties. Deze voorzieningen kunnen zich  

 ontwikkelen in hoogstedelijke zones in het stedelijk concentratiegebied.    

 Bezoekersrecreatieve voorzieningen zijn ook op goed ontsloten plekken mogelijk.

Zorgvuldig	ruimtegebruik

De provincie wil dat gemeenten bij ruimtelijke afwegingen het principe van zorgvuldig 

ruimtegebruik toepassen. Nieuw ruimtebeslag moet zoveel mogelijk voorkomen worden. In 

eerste instantie krijgen initiatieven een plek binnen bestaand bebouwd gebied. Pas als hier 

geen mogelijkheden zijn of de kwaliteiten van de geplande ontwikkeling hier niet bij passen, 

wordt er in de omgeving gezocht naar de best mogelijke plek. Naast zuinig ruimtegebruik 

richt de provincie zich ook op herstructurering en hergebruik van verouderde locaties in het 

stedelijk gebied en op sanering van ongewenste functies in het buitengebied.
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Investeren	in	landschap

Bij het aansnijden van nieuwe ruimte wil de provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor 

een investering in het landschap. Dit om het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken. 

Voor stedelijke ontwikkelingen gold de rood-met-groen regeling. Deze is opgenomen in de 

landschapsinvesteringsregel die ook van toepassing is op overige ontwikkelingen in het 

buitengebied.  Ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal en functie van het landelijk 

gebied zijn mogelijk, als er een gelijkwaardige prestatie voor het landschap tegenover 

staat. Ook de ontwikkeling van nieuwe (rode) functies is onder voorwaarden mogelijk. De 

landschapsinvesteringsregel was opgenomen in de provinciale verordening Ruimte fase 2. 

Naar verwachting zal  in de nog vast te stellen verordening de landschapsinvesteringsregeling 

nog niet concreet worden uitgewerkt.

In principe wordt er overigens van uitgegaan dat de investering fysiek gerealiseerd wordt 

in de projectlocatie en/of –omgeving. Als dat niet mogelijk is, is fondsvorming een optie 

gekoppeld aan de toename van de waarde van het onroerend goed. 

Structuren:	ambitie,		beleid	en	uitvoering

De structuren geven een hoofdkoers aan, een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor 

een combinatie van functies. Maar ook waar functies worden uitgesloten of welke 

randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. Binnen de structuren is ruimte voor 

regionaal maatwerk. De volgende vier structuren worden onderscheiden.

-           De groenblauwe structuur

-           Het landelijk gebied

-          De stedelijke structuur

-          De infrastructuur

Omdat voor het buitengebied van de gemeente Lith de groenblauwe structuur en het 

landelijk gebied de voornaamste zijn, zal hier nader op ingegaan worden.
<- Structuurvisie:
     Structurenkaart 
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De	groenblauwe	structuur

Deze omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant waar natuur- en waterfuncties 

behouden en ontwikkeld worden. Niet alleen in, maar ook buiten de natuurgebieden. Er 

is ruimte voor de ontwikkeling van een natuurlijk en robuust watersysteem. Het vormt de 

groenblauwe ruggengraat van het landschap en is van belang voor een goede, aantrekkelijke 

en gezonde woon- en werkomgeving in Noord-Brabant.

Binnen deze groenblauwe structuur wil de provincie het volgende bereiken:

1.   Positieve ontwikkeling van de biodiversiteit, natuur- en watersystemen zijn beschermd en 

worden verbeterd door een goede onderlinge verbinding; 

2.   Een robuuste en veerkrachtige structuur.

3.   De natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken. Versterken van de 

identiteit van de landschappen;

4.   Gebruikswaarde van natuur en water verbeteren. De gebieden in de groenblauwe 

structuur zijn belangrijk voor recreatie en toerisme.

In de groenblauwe structuur worden drie perspectieven onderscheiden:

- Het kerngebied groenblauw

 Natuurgebieden in de EHS inclusief de robuuste EVZ’s. Ook belangrijke waterstructuren  

 horen in dit perspectief. De hoofdfunctie is behoud en ontwikkeling van het natuur- en  

 watersysteem.

<- Gebiedspaspoort 
     Maaskant: 
     Ambitiekaart



- De groenblauwe mantel

 Overwegend gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfunctie voor natuur   

 en water. Gebieden grenzend aan het kerngebied die bijdragen aan de bescherming  

 van de waarden. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water(-beheer) en  

 landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormen van    

 grondgebonden agrarisch gebruik zijn van blijvend belang voor de ontwikkeling   

 van groene en blauwe waarden. Verder liggen er kansen voor recreatie en    

 toerisme. Ook een aantal gebieden door en nabij het stedelijke kralensnoer zijn   

 onderdeel van de mantel.

- De gebieden voor waterberging

 Deze gebieden zijn - bij dreigende wateroverlast – van belang voor     

 hoogwaterbescherming (ruimte voor de rivier) en waterberging (regionale    

 waterberging). Alle vanuit het rijk en de EU te beschermen gebieden zijn opgenomen in  

 de groenblauwe structuur. Op de structurenkaart zijn de belangrijkste gebieden van de  

 EHS inclusief EVZ’s en het watersysteemherstel weergegeven.

Het	landelijk	gebied

Het landelijk gebied omvat het gebied buiten de groenblauwe structuur en de stedelijke 

structuur zoals steden, dorpen en bedrijventerreinen. Het gebied biedt een multifunctionele 

gebruiksruimte. Naast land- en tuinbouw is er ruimte voor niet-agrarische functies.

Binnen het landelijk gebied wil de provincie het volgende bereiken:

1. Ruimte voor een breed georiënteerde plattelandseconomie;

2. Ruimte voor agrarische ontwikkeling; 

3. Een duurzame land- en tuinbouw; 

4. Versterking van het landschap.
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Er worden binnen dit gebied twee perspectieven onderscheiden:

-          Gemengd landelijk gebied

 Het grootste deel van de provincie Noord-Brabant  bestaat uit ‘gemengd landelijk   

 gebied’. Binnen dit gebied wordt de agrarische functie vaak in samenhang met   

 andere functies (in de omgeving) uitgeoefend. Hier kan worden voldaan aan de   

 vraag naar kleinschalige stedelijke voorzieningen, recreatie en ondernemingen   

 in een groene setting. Binnen het gemengd landelijk gebied liggen ook goede   

 agrarische produktiegebieden. De provincie wil  dat er hier ruimte beschikbaar   

 blijft om de agrarische productiestructuur te behouden en te versterken. Gemeenten  

 dienen deze primair agrarische gebieden (die dus zijn gelegen in gemengd landelijk  

 gebied) te beschermen. Niet-agrarische functies worden in deze gebieden geweerd   

 waardoor er ruimte blijft voor agrarische ontwikkelingen.

- Accentgebied agrarische ontwikkeling

 Binnen deze gebieden ziet de provincie ruimte en kansen om de agrarische    

 productiestructuur te verduurzamen en te versterken. Op de structurenkaart zijn   

 vanuit een regionaal schaalniveau vier accentgebieden agrarische ontwikkeling   

 aangeduid. De komgebieden van de gemeente Lith maken hiervan deel uit. Hier liggen  

 mogelijkheden voor schaalvergroting en intensivering van de landbouw.

De	stedelijke	structuur

De provincie kiest hier voor twee perspectieven: ten eerste stedelijk concentratiegebied 

waar de groei van de verstedelijking wordt opgevangen. (…) en groene ruimte tussen 

de steden open houden. Ten tweede het overig stedelijk gebied dat zo veel als mogelijk 

wordt ontzien van verdere verstedelijking doordat daar alleen de opvang van de eigen 

verstedelijkingsbehoefte wordt opgevangen. (migratiesaldo-nul)
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3.2.2 Cultuurhistorische Waardenkaart

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant staat de 

actuele weergave van de cultuurhistorische waarden in de provincie, zoals historische 

gebouwen, landschappen en archeologische monumenten. Cultuurhistorische en andere 

landschappelijke waarden zijn een inspiratiebron voor de verhoging van de landschappelijke 

kwaliteit van het onbebouwde en bebouwde gebied. Doel is dit erfgoed ook op langere 

termijn te behouden. De cultuurhistorische waarden zijn tevens opgenomen in de provinciale 

(ontwerp) Verordening Ruimte Fase 2 (kaartlaag 8, Cultuurhistorie). De Verordening schrijft 

voor dat Gedeputeerde Staten de cultuurhistorisch waardevolle gebieden aanwijzen, 

begrenzen en beschrijven. Vervolgens dienen gemeenten in hun bestemmingsplannen regels 

ter bescherming van de cultuurhistorische waarden en kenmerken op te nemen (art. 3.7.4 en 

3.7.5).

3.2.3 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart

Gebieden worden als aardkundig waardevol beschouwd als verschijnselen van niet-levende 

natuur nog een gave vorm hebben of in onderlinge samenhang voorkomen. Ze tonen dan 

namelijk de ontstaanswijze van het landschap. Voor de beoordeling van ruimtelijke plannen 

en bij toepassing van het ontgrondingenbeleid is de aardkundig waardevolle gebiedenkaart 

opgesteld. De provincie wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische 

en cultuurhistorische betekenis. Ze zijn onvervangbaar. Vanuit die gedachte heeft de 

provincie gebieden van provinciale of nationale betekenis opgenomen. De provincie kan 

en wil niet alleen verantwoordelijk zijn voor behoud en beheer van aardkundige waarden. 

Alle organisaties die zich bezighouden met het gebruik en de inrichting van het Brabantse 

grondgebied, hebben ermee te maken. Ook Rijk, gemeenten en waterschappen hebben 

daarin een rol.  De (ontwerp) Verordening Ruimte Fase 2 schrijft eenzelfde aanwijzing en 

bescherming voor als bij de cultuurhistorische waarden beschreven is. In de gemeente Lith 

zijn echter geen aardkundig waardevolle gebieden aangewezen. 

<- Cultuurhistorie
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3.2.4 Archeologisch beleid: Zorgen voor archeologisch erfgoed

De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:

- Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ (ter plekke) door 

gebiedsbescherming;

- Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud 

in situ onmogelijk blijkt;

- Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie in Noord-Brabant.

3.2.5 Reconstructieplan / Milieueffectrapport Maas en Meierij

Na de varkenspestcrisis van 1997, en later de mond- en klauwzeer en vogelpest, is de 

overtuiging gegroeid dat het Brabantse platteland een grondige kwaliteitsverbetering 

nodig heeft. Er is op het platteland sprake van een stapeling van problemen. Deze dienen 

gezamenlijk en integraal te worden aangepakt. Hiertoe zijn de reconstructieplannen 

opgesteld. De gemeente Lith valt onder het reconstructieplan Maar en Meierij.

In de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt de relatie met de 

reconstructieplannen beschreven. Gesteld wordt dat de integrale zonering, zoals die in de 

reconstructieplannen is opgenomen, zijn status op grond van de Reconstructiewet blijft 

behouden. Hierdoor blijft ook de planologische doorwerking van de begrenzing in stand. Het 

kaderstellende beleid dat aan de integrale zonering is gekoppeld, neemt de provincie op in 

de Verordening Ruimte fase 2. Het overige beleid uit de reconstructie- en gebiedsplannen is 

inmiddels vertaald en geactualiseerd in het Provinciaal Waterplan, de Interimstructuurvisie 

(2008) en de ontwerp Structuurvisie RO. Het beleid in deze plannen is daardoor feitelijk 

achterhaald en heeft formeel geen werking meer.

De plannen zijn op onderdelen nog wel relevant als uitvoeringsprogramma. Het Provinciaal

Meerjaren Programma en de Gebieds Meerjaren Programma’s vinden immers hun grondslag 

in de reconstructie- en gebiedsplannen. Deze programma’s blijven hun status behouden.
<- Agrarisch bedrijf
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Integrale	zonering

Het meest bindende aspect uit het reconstructieplan betreft de integrale zonering. Voor dit 

aspect geldt het instrument van planologische doorwerking. De integrale zonering verdeelt 

het reconstructiegebied in landbouwontwikkelingsgebieden, extensiveringsgebieden en 

verwevingsgebieden. Deze komen allen voor binnen de gemeente Lith . De verschillende 

gebieden kennen verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij. De 

reconstructiewet concentratiegebieden kent de volgende begripsomschrijvingen toe.

Landbouwontwikkelingsgebied

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw 

dat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de 

mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. 

Nieuwvestiging is in het reconstructiegebied Maas en Meierij uitgesloten;

Verwevingsgebied

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van 

landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij 

mogelijk is mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen 

verzetten;

Extensiveringsgebied

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, 

waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij 

onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt;

Deze integrale zonering is opgenomen in de Verordening Ruimte Fase 1 als ontwikkeling 

intensieve veehouderij (kaartlaag 5).
<- Integrale zonering



3.3	Waterschap
Het Waterschapsbeleid is veelal vertaald in het integrale beleid van de andere overheden. Het 

belangrijkste document voor de structuurvisie en Bestemmingsplan Buitengebied Lith is het 

gemeentelijke Waterplan. Ook het historische Waterplan bevat veel nuttige, op dit gebied 

toegespitste informatie.  De Beleidslijn Grote Rivieren is reeds bij het Rijksbeleid behandeld. 

Op Provinciaal niveau is o.a. de Ecologische Hoofdstructuur van belang. En vanuit het 

Waterschap Aa en Maas bezien betreft het dan natuurlijk hoofdzakelijk de natte natuur en 

de natte ecologische verbindingszones (EVZ). De Maas, de Hertogswetering en de Teeffelense 

Wetering zijn natte EVZ’s. De Maas valt onder Rijkswaterstaat. Het Waterschap Aa en Maas is 

verantwoordelijk voor de Hertogswetering en de Teeffelense Wetering en heeft hiervoor ook 

plannen op laten stellen. 

Inrichtingsplan	Ecologische	Verbindingszones	Lage	Maaskant

Inrichtingsmodel	Moeraszone

EVZ’s zijn, in tegenstelling tot de overige delen van de EHS, niet voorzien van natuurdoeltypen. 

Voor de inrichting van de EVZ’s worden inrichtingsmodellen uit het voorbeeldenboek EVZ 

‘Groene Schakels’gehanteerd. Voor de inrichting van de EVZ Hertogswetering en de EVZ 

Teeffelense Wetering is gekozen voor het model ‘Moeraszone’. 

Het model ‘Moeraszone’ is een verbindingszone voor rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, 

libellen  en watergebonden macrofauna. Te denken valt aan de rietzanger, de kleine karekiet, 

de blauwborst (rietvogels), de waterspitsmuis, de meervleermuis (zoogdieren) en kokerjuffers 

(macrofauna). De EVZ bestaat uit een corridor langs de Hertogswetering en de Teeffelensche 

Wetering, met op regelmatige afstand stapstenen.
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De corridor kent een aaneengesloten natuurlijk ingerichte oeverzone met kenmerkende 

soorten als grote lisdodde en riet. Verspreid langs de waterloop komt inheemse opgaande 

beplanting voor als meidoorn en wilg. De stapstenen zijn gevarieerde natuurgebiedjes met 

rietvegetaties, open water, nat grasland en verspreid struweel. De met de hoofdwaterloop in 

verbinding staande waterbiotopen kunnen dienen als vispaaiplaats. De verder weg gelegen 

poelen doen dienst als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. 

Inrichtingsconcept	Hertogswetering	en	Teeffelense	wetering

Er is voor de Hertogswetering onderscheid gemaakt tussen de westelijke en de oostelijke zijde 

van het Ossermeer. Het westelijke deel behoort tot het plangebied voor de structuurvisie 

Buitengebied Lith.  Dit deel van de Hertogswetering ligt gedeeltelijk tussen kaden en ligt 

in een zeer open gebied. De wetering is hier relatief breed. Dit karakter blijft zichtbaar: 

de hertogswetering blijft breed en tussen kaden. De parallelsloot ten noorden van de 

Hertogswetering wordt natuurvriendelijk ingericht. In dit gedeelte wordt geen opgaande 

beplanting voorgesteld. Wel wordt er gestuurd op de ontwikkeling van waterplanten en 

oeverbegroeiing. Naast de wetering komen geïsoleerde poelen (stapstenen) voor met name 

de amfibieën.  De Teeffelense Wetering is in het gebied ruimtelijk en functioneel gezien 

ondergeschikt aan de Hertogswetering en wordt terughoudend vormgegeven. Kenmerkend 

voor de Teeffelenhe wetering is de strakke belijning. Inmiddels is de deze wetering ecologisch 

verbeterd door met behoud van de strakke oeverlijn flauwe oevers te maken. De oevers 

worden grotendeeld begeleid door een doorlopende rietkraag.
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3.4	Gemeente	Lith
3.4.1 Herindelingsontwerp Oss en Lith (2009)

Per 1 januari 2011 houden de huidige gemeenten Oss en Lith op te bestaan en gaan zij samen 

op in één nieuwe gemeente. In het herindelingsontwerp staan belangrijke bouwstenen 

voor het convenant tussen beide gemeenteraden. Relevant voor het Lithse buitengebied 

is de volgende passage: ‘Vrijwel het gehele buitengebied van Lith heeft ingevolge het 

Reconstructieplan Maas en Meierij de zoneringsstatus “Verwevingsgebied”. Op duurzame 

locaties binnen het verwevingsgebied kan de agrarische sector volop mogelijkheden 

geboden worden. Een verdere agrarische doorontwikkeling in het Lithse verwevingsgebied 

is daarmee voldoende gewaarborgd.  In de ontwikkelingsvisie ‘Thuis in Lith’  is aangegeven 

dat er naast de rol van de landbouw in het gebied ook meer mogelijkheden moeten komen 

voor ontwikkelingen in de sfeer van verbrede landbouw, landschap, natuur en recreatie 

& toerisme. Dergelijke ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de gemeente en zorgen voor sociaal-economische impulsen. Hiermee 

worden/blijven de Lithse polders een toonbeeld van evenwicht tussen economische, 

milieutechnische en landschappelijke aspecten.’ 

3.4.1 Ontwikkelingsvisie “Thuis in Lith” (2007)

De gemeenteraad van Lith heeft op 11 oktober 2007 de ontwikkelingsvisie “Thuis in Lith” 

vastgesteld. Deze visie heeft betrekking op de gemeente Lith als geheel. Naast algemene, 

ambitiegerichte uitspraken, worden met name concrete uitspraken gedaan over de kernen 

en de kernrandzones. Omdat richtinggevende uitspraken voor het buitengebied reeds in het 

reconstructieplan Maas en Meierij zijn gedaan, is de ontwikkelingsvisie wel afgestemd op de 

hoofdkeuzen uit het reconstructieplan. Concrete uitspraken over de dorpen zijn onderdeel 

van de dorpsontwikkelingsplannen.

Het Lithse buitengebied wordt in de ontwikkelingsvisie verdeeld in drie zones, de rivier- en 

uiterwaardenzone, de oeverwalzone en de komgrondenzone.

<- Mogelijk eindbeeld 
    Ontwikkelingsvisie
    Thuis in Lith



In de rivier- en uiterwaardenzone wil de visie ruimte geven aan water, natuur en 

recreatie. Het grootste gedeelte van de zone is rivier met uiterwaarden (EHS). Actieve 

natuurontwikkeling vindt plaats in de Hemelrijkse Waard, onderdeel van project Fort Sint 

Andries. De natuur is een belangrijke trekker voor recreanten en toeristen. We willen daarom 

het gebied toegankelijker maken voor routegerichte recreatie, maar het gaat ook om een 

goede beleving van zowel de rivier als het achterland vanaf de gehele dijk.

De Lithse Ham is de recreatiepoort van Lith. Naast de Lithse Ham zien we in de rivierzone een 

tweede water- en recreatiepoort van de gemeente, ter hoogte van de Lithoijense Maasarm. 

Dit is een kleinere recreatieconcentratie dan de Lithse Ham, daarbij komt dat hier meer het 

accent ligt op natuur en rust door de directe nabijheid van het natuurontwikkelingsproject 

Hemelrijkse Waard. De ontwikkelingsvisie ziet hier mogelijkheden voor kleinschalige horeca- 

of andere recreatieondernemingen gerelateerd aan de havens. Daarnaast ligt volgens de visie 

een recreatiekans bij het kasteel van Oijen, we willen daar de mogelijkheden onderzoeken 

voor bijvoorbeeld een bezoekerscentrum of een museum. 

Op de oeverwal liggen van oudsher de kernen, akkers en boomgaarden. Clustering staat 

hier voorop, dichtslibbing van de oeverwalzone willen we voorkomen, maar op de randen 

liggen wel kansen voor kleinschalige ontwikkelingen. Tussen de kernen blijven er brede 

visuele (en functionele) relaties tussen de zones. Nieuwe ontwikkelingen moeten goed 

ingepast worden in het landschap, bijvoorbeeld met beplanting eromheen. Erfbeplanting 

en hoogstamboomgaarden sluiten goed aan bij het kleinschalige, afwisselende beeld van de 

oeverwalzone.

In de komgrondenzone staat het behoud van de gewaardeerde openheid voorop. De 

hoofdfunctie in de komgrondenzone is de agrarische sector. Dit willen we ook zo houden, 

het is immers ook bepalend voor de uitstraling van het gebied. De huidige agrarische 

ondernemers moeten ook in de toekomst, op een economisch duurzame wijze hun bedrijf 

in de onze gemeente kunnen uitvoeren. Juist ook vanuit het oogpunt van duurzame 
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plattelandseconomie willen we meer mogelijkheden geven aan particuliere initiatieven om 

kleinschalige bedrijfjes aan huis te vestigen met name in de recreatieve en ambachtelijke 

sector. Kansen voor niet-agrarische ondernemers zijn er met name in de kernrandzones en 

in de linten naar de kernen. Daarnaast signaleert de visie mogelijkheden op het gebied van 

duurzaamheid en duurzame energievoorziening. Van belang voor het thuisraken in Lith, 

maar ook om de recreatie een belangrijkere, tweede economische peiler te laten zijn, is het 

stimuleren en faciliteren van de routegerichte recreatie in het buitengebied.

3.4.2 Padenplan gemeente Lith (1999)

In 1998 is met het opstellen van het Padenplan een volledige inventarisatie van de paden 

uitgevoerd en is een historisch-stedenbouwkundige studie naar de paden verricht. Vervolgens 

zijn voorstellen tot behoud en verbetering opgenomen. 

Uit deze studie blijkt dat de paden typerend zijn voor de Maaskantse dorpen.  

De padenstructuren vormen een onderdeel van de totale historische structuur van Lith, 

waartoe ook de dijken, de Hertogswetering en bijzondere gebieden zoals Kessel en het Kasteel 

van Oijen behoren. De aantrekkelijke historische omgeving ervan vertegenwoordigt een 

bijzondere waarde. Deze omgeving is waardevol voor de eigen inwoners en voor bezoekers 

van buitenaf vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar kerkpaden, woonpaden en overige paden. De meeste 

historische paden liggen in de kernen Lith en Lithoijen, maar ook in het buitengebied zijn 

enkele paden gelegen:

Het kerkpad in Kessel (voert naar de oude kerkplaats en kerkhof), een (overig) pad in Kessel 

nabij de Kesselsegraaf (voert naar het Soldatenwiel) en het (overige) pad tussen de Lithsedijk 

en de Veerweg ten noorden van de kern Lith (voert naar veerpont).
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De aanbevelingen uit het padenplan gaan over het consolideren van de juridische positie 

(openbaarheid zekerstellen), verbetering van de beeldkwaliteit (benadrukking van het 

historische karakter door de inrichting van de openbare ruimte), groen (maskering 

van minder passende invullingen) en uitbreiding van de padenstructuur (onderlinge 

verbindingen)

3.4.3 Erfgoedplan gemeente Lith (2001)

Het erfgoedplan van de gemeente Lith is een plan waarin cultuurhistorische waarden in de 

gemeente Lith worden geïnventariseerd en gebruikt worden om een beleidsverandering 

in te zetten, waarbij het erfgoed uitgangspunt wordt bij de planvorming en dient als 

inspiratiebron voor de ruimtelijke ordening. In het erfgoedplan zijn beleidsvoornemens 

verwoord om de cultuurhistorie beter te verankeren in de ruimtelijke planvorming, daarnaast 

omvat het voorstellen om de cultuurhistorie in de gemeente beter zichtbaar te maken en de 

educatieve en recreatieve waarde ervan te verhogen.

In het erfgoedplan stelt het gemeentebestuur zich ten doel bij de voorbereiding 

van ruimtelijke plannen enkele beleidsuitgangspunten te hanteren. Onderstaande 

beleidsuitgangspunten zijn relevant voor het onderhavig plan.

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan wordt een onderzoek gedaan naar de situatie 

van het erfgoed in het plangebied. Dit onderzoek wordt vervat in een cultuurparagraaf in de 

toelichting van het plan en omvat:

a.  een beschrijving van de ondergrond in het plangebied voor zover relevant voor de 

historische situatie;

b.  een beschrijving van de bewoningsgeschiedenis en/of de stedenbouwkundige geschiedenis 

van het gebied;

c.  een beschrijving van aanwezige monumenten en andere karakteristieke bebouwing;

d.  een beschrijving van het archeologisch onderzoek;

e.  een weergave van andere nog aanwezige relicten;<- Erfgoedplan Lith
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f.  een beschrijving van de rol van de monumenten, karakteristieke bebouwing en andere 

relicten in de aanwezige ruimtelijke karakteristiek;

g.  een beschrijving van het in het bestemmingsplan neergelegde beleid ten aanzien van deze 

objecten en structuren;

h.  een motivering van de wijze waarop in het eventuele ruimtelijk ontwerp is omgegaan met 

de aanwezige objecten en structuren.

In de vorm van Erfgoedpunten zijn voor een aantal bijzondere gebieden en ontwikkelingsvisie 

geschetst. In het buitengebied gaat het daarbij om de volgende locaties:

- Batterij (hoek Kennedybaan en Lutterstraat);

- Kessel;

- Groenewoud;

- Het Boveneind;

- Monument Kasteel van Oijen.

3.4.4 Historisch Waterplan (2005)

Het Historisch Waterplan gemeente Lith is een experimenteel Belvedère project. Dit 

project heeft als doel een combinatie te maken tussen het historisch watersysteem als 

kwaliteitsdrager, het watersysteem als basis voor ruimtelijke ordening en de cultuurhistorie.

Onderzocht wordt of het historisch watersysteem ingezet kan worden bij het oplossen 

van knelpunten in het huidige watersysteem in het grondgebied van de gemeente Lith. 

Het landschap van Lith is door de eeuwen heen door verschillende invloeden gevormd. 

Belangrijkste vormer is de Maas, die met haar meanders heeft bijgedragen aan de huidige 

eigenschappen van het landschap. Het gebied wordt al lang bewoond en bewerkt en er is 

een eeuwige haat-liefde verhouding tussen de mensen en het water aanwezig geweest. 

Voornamelijk door inpoldering is het landschap geworden zoals zij nu is. Door het menselijk 

ingrijpen zijn problemen verholpen, maar elders weer ontstaan. De knelpunten die met dit 

project onder andere naar voren komen zijn:<- Historisch Waterplan



• In verband met de hogere waterstanden van de Maas na de bouw van de stuw bij Lith is er 

slootkwel bij Oijen ontstaan;

• De waterkwaliteit wordt aangetast door het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 

Oijen. De installatie loost op de Teeffelse Wetering. Het gebied dat door het effluent beïnvloed 

wordt, heeft een oppervlakte van 6000 hectare. Om de waterkwaliteit acceptabel te houden 

wordt ter verdunning Maaswater ingelaten;

• In nieuw te bouwen woonwijken vormt de infiltratie van regenwater in de bodem een probleem; 

in de bestaande naoorlogse woonwijken zijn er plaatselijk vochtproblemen;

• De waterwinning in het gebied kan ervoor zorgen dat er verzakkingen (door inklinking) ontstaan;

• De laatste decennia stijgt de waterstand van de Maas en neemt de kans op overstromingen toe 

doordat de rivier het water onvoldoende snel kan afvoeren. Door de rijksoverheid worden de 

zogenaamde Maaswerken uitgevoerd om de capaciteit van de rivier te vergroten en het risico van 

overstromingen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

In het Historisch Waterplan is gezocht naar aanknopingspunten uit het verleden om vorm te 

geven aan de oplossingen voor de knelpunten in het heden en in de toekomst. Bij deze zoektocht 

is gebruik gemaakt van kennis van de inwoners van het gebied. Door middel van interviews zijn 

de inwoners betrokken bij (de planvorming ten aanzien van) het water in hun woonomgeving en 

is voor dit plan onmisbare informatie over het (historisch) watersysteem verkregen. De ideeën die 

in dit plan ontwikkeld zijn kunnen gebruikt worden als kader voor toekomstige ingrepen in het 

landschap en het watersysteem.

3.4.5 Welstandsnota (2004)

Sinds 1 juli 2004 kan welstandstoetsing van bouwplannen nog slechts plaatsvinden indien de 

gemeente beschikt over een welstandsnota. De gemeente Lith heeft de beschikking over een 

dergelijke nota, waarmee ze haar visie geeft op het beleidsterrein van welstand. In het document 

wordt zowel een inhoudelijk als procedureel kader aangereikt voor het welstandsbeleid voor het 

gehele grondgebied van de gemeente Lith.
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De welstandsnota bevat een samenhangend stelsel van criteria onderverdeeld in drie 

hoofdgroepen, te weten algemene criteria en gebieds- en objectcriteria. Deze vormen samen 

een stelsel van beleidsregels, waarbinnen de gemeente het welstandstoezicht moeten 

uitvoeren (inhoudelijk kader). Het blijft hierbij gaan om redelijke eisen van welstand, maar de 

vraag wat precies “redelijk” is, wordt middels de gebiedscriteria per specifiek gebied ingevuld 

(maatwerk). In de welstandsnota worden specifieke (deel)gebieden onderscheiden.

In het plangebied van bestemmingsplan Buitengebied zijn de volgende deelgebieden 

gelegen, “G3 – Buitengebied”, “G3 – Buitengebied, boerenlinten”,  “H5 – Dijkbebouwing”, “G5 

– Recreatiegebieden”, “G6 – Buitendijks” en “B2 – Bedrijventerreinen”. 

3.4.6 Vigerend bestemmingsplan Buitengebied (2002)

Op 31 oktober 1996 heeft de gemeenteraad van Lith de Paraplunota Beerse Overlaat 

vastgesteld. Aansluitend hieraan werd gestreefd naar een algehele herziening van het uit 

1979 daterende bestemmingsplan Buitengebied. De Paraplunota Beerse Overlaat is een 

initiatief geweest van de gemeente Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein. In de Paraplunota 

wordt het door de gemeenten voorgestane ruimtelijke beleid verwoord. Het gezamenlijke 

beleid van de Beerse Overlaat-gemeenten is verwoord in plankaart 3 “Ontwikkelingen” van 

het nu geldende bestemmingsplan Buitengebied. Hierin zijn verschillende deelgebieden 

aangegeven, waarvoor een verschillend beleid geldt. 

Voor Lith waren daarbij de volgende hoofdlijnen van belang: 

Agrarisch ontwikkelingsgebied: dit omvat het gebied van de oeverwalgronden tussen de 

dijk en het open agrarisch poldergebied. De kernen Het Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen en 

Oijen zijn in dit gebied gelegen. In het agrarische ontwikkelingsgebied staan de agrarische 

belangen centraal. Bestaande waardevolle elementen worden planologisch beschermd.

Agrarisch verwevingsgebied: de uitgestrekte, open komkleigronden zijn van belang voor de 

landbouw. Voor wat betreft grondgebruik is met name de melkveehouderij van groot belang. 
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Dit gebied vormt door deze grondgebruiksvorm een belangrijke biotoop voor weidevogels. 

In de Paraplunota is aangegeven dat juist dit agrarisch grondgebruik voor de natuurwaarden 

van wezenlijk belang is. Om de verwevenheid tussen grondgebruik en natuurwaarden te 

bewaren is in de Paraplunota daarom ingezet op het beschermen van de weidevogels middels 

het behoud van openheid en het uitvoeren van weidevogelvriendelijke maatregelen middels 

convenants (gemeenten, ZLTO, milieubeweging en een aantal andere belanghebbenden een 

convenant opgesteld en ondertekend).

Natuurontwikkelingsgebied: Voor de uiterwaarden is door de gemeenten gekozen voor een 

natuurontwikkelingsdoelstelling. Het beleid sluit daarmee aan bij dat van ondermeer het 

Rijk en de landinrichting. Het bestaande agrarische gebruik blijft daarbij gehandhaafd, tot 

vrijwillig verkoop plaatsvindt. In Lith heeft een natuurvereniging inmiddels delen van de 

agrarische gronden in de uiterwaarden aangekocht.

Ecologische verbindingen: conform het provinciaal beleid is een aantal waterlopen 

(Hertogswetering, Teeffelse Wetering) aangewezen als ecologische verbinding.

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 

januari 2002. Op 17 september 2002 hebben GS van Noord-Brabant het bestemmingsplan 

grotendeels goedgekeurd en op onderdelen goedkeuring onthouden. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 december 2003 uitspraak gedaan over 

het goedkeuringsbesluit van GS. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben GS van Noord-

Brabant bij besluit van 6 juli 2004 een heroverweging gemaakt. 

Als gevolg van de goedkeuringsbesluiten van GS van Noord-Brabant en de uitspraak van 

de Raad van State zijn er meerdere planonderdelen (zowel in de voorschriften als op de 

plankaart) die niet zijn goedgekeurd, waardoor het nieuwe bestemmingsplan op die 

onderdelen niet geldt. <- Bestemmingsplan
   Buitengebied Lith:
     Ontwikkelingen



3.4.7 Geurgebiedsvisie (2008)

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt sinds 1 januari 2007 het nieuwe 

beoordelingskader bij milieuvergunningen, bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Deze 

nieuwe wet biedt de mogelijkheid aan gemeenten om, binnen bepaalde marges en afhankelijk 

van plaatselijke omstandigheden, een eigen lokaal geurbeleid te voeren. Daarvoor moet een 

gemeente de huidige geursituatie en te verwachten ontwikkelingen in kaart brengen en 

daarmee een geurgebiedsvisie opstellen.

Doelstelling van de geurgebiedsvisie is het opstellen van een gebiedsgericht geurbeleid voor het 

gehele grondgebied van de gemeente Lith op basis van de Wgv, waarin een afweging is gemaakt 

tussen geurbelasting en geurbeleving en waarbij relevante ontwikkelingen zijn meegenomen.

De gemeente Lith heeft gekozen voor een toekomstgerichte aanpak, waarin gestreefd wordt naar 

een mogelijke verbetering ten opzichte van de huidige geursituatie. Er wordt namelijk gekozen 

voor een verlaagde norm in en rondom alle kommen. Concreet betekent dit dat de bedrijven 

rondom de kernen (waarvan de meeste ‘op slot’ zitten en de grootste veroorzakers van geurhinder 

zijn) bij een vernieuwde vergunningaanvraag in de toekomst moeten gaan voldoen aan een 

lagere uitstoot van geur. 

De Wgv maakt onderscheid tussen dieren met een geurfactor en dieren met een vaste afstand. De 

Wgv stelt voor deze laatste categorie een vaste afstand van 100 en 50 meter voor respectievelijk 

objecten binnen en buiten de bebouwde kom met een maximale afwijkingsmogelijkheid tot 

respectievelijk 50 en 25 meter. De plangebieden uit de Ontwikkelingsvisie van de gemeente 

Lith komen aan de rand van de huidige bebouwde kommen te liggen. Om in de toekomst bij 

de verdere uitwerking / concretisering van deze plangebieden geen problemen te krijgen met 

bedrijven met vaste afstanden heeft het college van B&W van de gemeente Lith besloten om 

gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid. Men gaat vanaf nu respectievelijk voor de 

bebouwde kommen 50 meter en voor de extensiveringsgebieden en plangebieden (buitengebied) 

een vaste afstand van 25 meter hanteren. Voor het overige grondgebied (verwevings- en 
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landbouwontwikkelingsgebieden) houdt men in Lith vast aan een vaste afstand van 50 meter 

voor objecten buiten de bebouwde kom.

3.4.8 “Verbonden aan de Maas”, Beleidsnota toerisme en recreatie gemeente Oss en Lith (2006)

De gemeenten Lith en Oss hebben de recreant en toerist veel te bieden. De ligging aan de Maas, 

de watersportmogelijkheden en de historische nederzettingen zijn hier enkele voorbeelden 

van.  De gemeenten worden geconfronteerd met een krimpende agrarische sector en het 

voorzieningenniveau in het buitengebied staat onder druk.  Recreatie en toerisme kunnen een 

belangrijke rol spelen bij de revitalisering van het platteland. Het belangrijkste doel van de nota is 

daarmee “een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en behoud van de leefbaarheid 

van met name het landelijk gebied binnen de gemeenten Oss en Lith”. 

Volgens de nota moet Lith en Oss inspelen op:

•  De toename in buitenrecreatie

 Buitenrecreatie wordt steeds populairder. Het beleven van natuur, landschap en 

cultuurhistorie terwijl men actief bezig is, is een favoriete besteding van de vrije tijd. De 

recreant kan buiten de ruimte ervaren en authenticiteit terugvinden in de dorpjes op het 

platteland.

•  De toename in toervaren

 Het toervaren neemt toe als gevolg van de vergrijzing en de behoefte aan ruimte. De actieve 

senior zoekt graag in zijn vrije tijd het water op waar hij ruimte kan ervaren.

•  De trend van meer verwennerij

 De hedendaagse toerist is op zoek naar kwalitatief hoogwaardige voorzieningen waar men 

kan opladen voor het leven in de drukke maatschappij. Hierbij is men graag van alle gemakken 

voorzien.

•  De groei in het ‘einde-van-de-wereld’-gevoel

 Deze trend komt voort uit de behoefte van de recreant om op zoek te gaan naar anders-dan-

anders ervaringen en authenticiteit. Het platteland is bij uitstek de plek om dit te vinden 

omdat het lijkt of hier de tijd heeft stil gestaan.



•  De mogelijkheden voor plattelandstoerisme vanuit de reconstructie

 Het stimuleren van plattelandstoerisme is een van de manieren om te komen tot de 

revitalisering van het landelijk gebied. In het reconstructieplan staat uitvoering centraal. 

Financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.

Op basis van ruimtelijk-functionele kenmerken en de occupatiegeschiedenis is in de nota een 

aantal ontwikkelingszones aangewezen in het gebied, die elk een eigen ontwikkelingsrichting 

hebben. 

Maasrand

Dit gebied herbergt de belangrijkste toeristisch-recreatieve kwaliteit van beide gemeenten en 

heeft dan ook prioriteit in het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeenten Lith en Oss. Het 

ambitieniveau voor deze zone ligt hoog. Richtinggevend bij de verdere toeristische ontwikkeling 

van de Maasrand is het handhaven van kleinschaligheid, rust, landschaps- en

cultuurbeleving en kwaliteit.

De verdere stimulering van buitenrecreatie en toervaren binnen het decor van het landschap 

en de dorpen staat centraal in deze zone. Dit speelt in op de waargenomen trends. Tevens wordt 

gekozen voor de verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische bijzonderheden in deze zone. 

Om dit te realiseren, zetten we in op:

•  een fijnmazige en kwalitatief hoogwaardige routestructuur voor wandelen, fietsen en 

paardrijden;

•  het stimuleren van de mogelijkheden voor het beoefenen van watersport;

•  het verbeteren van de verbinding met de noordelijke Maasoever en met ’s-Hertogenbosch en 

Nijmegen over en langs het water;

•  een kwaliteitsverbetering van de recreatieve voorzieningen (o.a. horeca en bewegwijzering);

•  het bevorderen van recreatief medegebruik en beleving van (nieuwe) natuurgebieden en 

uiterwaarden in deze zone;

•  het bevorderen van de aansluiting met het achterliggende gebied;
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•  de ontwikkeling van kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen;

•  het (verder) ontwikkelen van ‘juwelen’ aan de Maas die de recreant steeds een nieuwe 

verassing bieden tijdens zijn tocht door het gebied.

Juwelen	aan	de	Maas

Met juwelen wordt hier bedoeld: uitzonderlijke plaatsen met een concentratie voor dag- en 

verblijfsrecreatieve voorzieningen. 

Lithse	Ham

De Lithse Ham is een concentratiepunt van intensieve dag- en verblijfsrecreatie en fungeert als 

toeristisch-recreatieve poort naar het gebied. Om hier verder invulling aan te geven, kiezen we 

op deze plek voor:

•  het meewerken aan de oprichting van een bezoekerscentrum (bijvoorbeeld in de vorm van 

een ‘Ervarium’) dat ingaat op het cultuurhistorische verleden vanaf de Romeinse tijd en de 

betekenis van het water voor het gebied nabij Maren-Kessel;

•  het verder ontwikkelen van grootschalige verblijfsrecreatie.

Het	dorp	Lith

De inzet voor Lith is gericht op het meer uitdragen van de cultuurhistorie en verbetering van de 

relatie met het water, bijvoorbeeld het vissersverleden. Dit betekent:

•  het verder uitgroeien tot een kleinschalige dagattractie op het gebied van dorpse gezelligheid;

•  het zich in de markt positioneren als een ‘dorp aan de rivier’ naar het gelijknamige boek van 

Anton Coolen;

•  het verder ontwikkelen van watersport in de Lithoijense Maasarm;

•  het benutten van de in Lithoijen aanwezige kunstgalerie Sous-terre met haar landelijke 

bekendheid om Oss en Lith beter op de kaart te zetten op het gebied van kunst en cultuur 

door deze voorziening te positioneren met andere recreatief-toeristische voorzieningen met 

dezelfde doelgroep.



Het	poldergebied

In het poldergebied ligt het ambitieniveau voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie 

minder hoog dan bij de Maasrand. Bij de toeristisch-recreatieve ontwikkeling zetten we in op:

•  het stimuleren van agrotoerisme (dagrecreatie en kleinschalige verblijfsaccommodatie);

•  het vormen van een grofmazig netwerk van wandelroutes en bekendheid geven aan dit 

netwerk;

•  het creëren van opstappunten en pleisterplaatsen voor het fiets- en wandelnetwerk. 

Op deze wijze wordt aangesloten bij de kansen die worden geboden vanuit het 

Reconstructieplan en ingespeeld op de groeiende behoefte aan authenticiteit en beweging.

3.4.9 Mè ânder langs de Maas

In de ontwikkelingsvisie recreatie en toerisme ‘Mè ânder langs de Maas’ zijn toeristisch-

recreatieve initiatieven en ontwikkelingen opgenomen tot 2020. De stichting Maasmeanders, 

waarin een groot aantal ondernemers in het Maasland in noordoost Noord-Brabant 

is verenigd heeft de visie opgesteld. De stichting heeft als doel het bevorderen van de 

toeristische en recreatieve ontwikkeling in de gemeenten Oss en Lith.

De Raad heeft besloten dat deze visie als een stimulerend document beschouwd wordt 

voor de ontwikkeling van de recreatiesector en de visie te gebruiken bij de afwegingen voor 

toekomstig ruimtelijk beleid. Dit betekent nog steeds dat alle plannen, inclusief de plannen 

genoemd in de ontwikkelingsvisie, afzonderlijk beoordeeld moeten worden. 
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3.4.10 Waterplan gemeente Lith.

De taken en bevoegdheden in het waterbeheer zijn versnipperd over verschillende

organisaties: gemeenten, waterschap, provincie, etc. De waterlopen en het grondwater

“stoppen” echter niet bij de (bestuurlijke) grenzen van deze organisaties, maar stromen

rustig verder. Daarom zijn ‘watermaatregelen’ die in “gemeente A” worden uitgevoerd

vaak merkbaar in “gemeente B”. Hetzelfde geldt feitelijk voor de waterketen. Water

houdt zich dus niet aan bestuurlijke grenzen.

De kracht van gezamenlijke visievorming, afstemming van beleid en uitvoering is

daarmee duidelijk: “Met samenwerken bereiken de waterpartners meer tegen lagere

maatschappelijke kosten!” De gemeenten Lith en Maasdonk hebben daarom besloten

gezamenlijk en met Waterschap Aa en Maas, Waterbedrijf Brabant Water en Provincie

Noord-Brabant dit waterplan op te stellen.

Status

Het waterplan heeft de status van beleidsplan en betreft een lokale doorvertaling van

het Rijks- en provinciale beleid en wetgeving. Het waterplan kent geen directe

planologische doorwerking. De geformuleerde waterdoelstellingen dienen wel door te

werken in ruimtelijke afwegingen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen). De maatregelen

zien we als inspanningsverplichting, omdat het waterplan geen wettelijk verplichte

planvorm is.
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Waterdoelen

De waterpartners willen minimaal voldoen aan de verplichtingen die vanuit hogere

overheden op de gemeente afkomen. Mede op basis hiervan hebben de waterpartners

de volgende doelen geformuleerd:

1. Een veilig (grond)watersysteem in 2015.

2. Een veerkrachtig en gezond (grond)watersysteem in 2015.

3. Een optimaal functionerende waterketen in 2027.

4. Water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen.

5. Optimale waterbeleving.

6. Effectieve waterorganisatie.

7. Juiste communicatie over water.

<- Waterplan: 
     Watersysteem
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Het doel van de participatie analyse is dat de belanghebbenden ook daadwerkelijk de 

mogelijkheid krijgen hun meningen en inzichten in te brengen in het planvormingsproces. 

De belanghebbenden vormen in dit geval een grote groep. Alle burgers van Lith zijn 

belanghebbenden. Ofwel doordat ze in het buitengebied wonen en/of werken of doordat 

ze er recreëren.  De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van haar inwoners en is 

daardoor ook automatisch belanghebbende.

Naast de bewoners van Lith en de raad(scommissie) zijn er ook verschillende overheden 

en belangenorganisaties met belangen in het Lithse Buitengebied. Deze overheden en 

belangenorganisaties hebben we uitgenodigd deel te nemen in de klankbordgroep. 

De gemeente Lith heeft twee participatierondes georganiseerd in samenwerking met het 

communicatiebureau Imagro. In elke ronde kwamen de klankbordgroep, de raadscommissie 

en de bewoners aan bod. De eerste ronde was begin april 2010 en had als hoofddoel 

luisteren naar de belanghebbenden om zo goed mogelijk het gebied in de vingers te 

krijgen. De structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied Lith worden ook voor de 

belanghebbenden, waaronder de bewoners van Lith, gemaakt. De tweede participatieronde 

was begin juni 2010. Toen is de concept ontwikkelingsvisie toegelicht en bediscussieerd met 

de aanwezige belanghebbenden en bewoners. 

Naast de bovengenoemde participatierondes is ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit  tweel 

keer geraadpleegd, namelijk 4 (en 11) mei en 6 juli 2010. De eerste keer is het plangebied 

bezocht en is de analyse besproken. Op 6 juli was de concept ontwikkelingsvisie onderwerp 

van gesprek.

4 participatie	analyse

<- Bewonersavond



4.1	Klankbordgroep	
De klankbordgroep vertegenwoordigt inhoudelijk de belangen vanuit de verschillende 

thema’s. De klankbordgroepleden weten wat er leeft in het plangebied betreffende het thema  

waar zij verantwoordelijk voor zijn. Gezzocht is naar een zo goed mogelijke inhoudelijke 

vertegenwoordiging van alle thema’s, zonder de groep te groot te maken. De Brabantse 

Milieufederatie heeft te kennen heeft gegeven geen onderdeel van de klankbordgroep uit te 

willen maken.  De andere thema’s zijn als volgt vertegenwoordigd in de klankbordgroep:

– Landschap: Stichting Landschapsbeheer Lith en Oss, Dhr. H. Smouter

   Dhr. M. Furnée

– Provinciaal beleid: Provincie Noord Brabant Dhr. E. Kügel

– Water: Waterschap Aa en Maas, Mevr. M. Kimenai

   Mevr. M. van Dalen

– Natuur: Natuurmonumenten (ook namens SBB), Dhr. F. Mandigers

   Dhr. H. van der Wal

  Weidevogelgroep Lith Dhr. C. Theunisse

  Wildbeheereenheid Lith Dhr. T. van Mook

– Landbouw: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie Dhr. T. Brekelmans

   Dhr. J. van den  

   Coolwijk

– Cultuurhistorie Heemkundekring Maasdorpen  Mevr. R. de Vries

   Mevr. M. Meijer

– Recreatie & toerisme Stichting Maasmeanders Dhr. W. Hoezen

– Horeca Koninklijke Horeca Nederland Mevr. A. Jager  

   (agendalid)

De klankbordgroep is twee keer bijeengekomen, namelijk op 7 april 2010 en op 2 juni 2010. 

Vóór de klankbordgroep van 7 april 2010 hebben intakegesprekken plaatsgevonden met alle 

individuele klankbordgroepleden. Hierdoor was de projectgroep snel op de hoogte van de 

belangrijkste zaken. 
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De eerste klankbordgroepbijeenkomst is opgezet als een interactieve bijeenkomst. Het 

belangrijkste doel van deze avond was inzicht te krijgen in de visie van de verschillende 

klankbordgroepleden op het Lithse buitengebied. Daartoe had de projectgroep stellingen voor 

een vijftal thema’s geformuleerd. De leden is gevraagd hierop te reageren door een memo op 

een prikbord te bevestigen. De gespreksleider heeft deze memo’s gebruikt om een interactieve 

en levendige discussie over de volgende thema’s te begeleiden:

– Landbouw;

– Recreatie & Toerisme;

– Natuur & Water;

– Landschap en cultuurhistorie;

– Duurzaamheid / leefbaarheid.

Door al in een vroegtijdig stadium naar de klankbordgroepleden te luisteren was het mogelijk 

om de hoofdlijnen van hun reacties ook daadwerkelijk mee te nemen in de planontwikkeling. 

De input van de klankbordgroep, de raadscommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

heeft geleid tot een verdiepingsslag en feeling met de belanghebbenden. Het volledige 

verslag van deze avond met de klankbordgroep vindt u in de bijlage achterin deze rapportage. 

Hieronder staan de belangrijkste opmerkingen en conclusies opgesomd. Tijdens de tweede 

klankbordgroepbijeenkomst is de concept ontwikkelingsvisie behandeld. 



De belangrijkste opmerkingen en conclusies Klankbordgroep 7 april 2010:

 Landbouw:  

• Het komgebied kwalificeert zich zeer goed voor grondgebonden landbouw. 

• Een deel van de klankbordgroep is van mening dat intensieve veehouderij en 

grondgebonden landbouw prima samen kunnen gaan in dit gebied. 

• Gevraagd is om duidelijke definities te geven van grondgebonden landbouw en intensieve 

veehouderij.

• Discussie vindt plaats omtrent de relatie tussen koeien in de wei en de grondgebonden 

landbouw.

• Intensieve veehouderij weg van de oeverwal. Deze bedrijven kunnen naar Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing (VAB) in het komgebied.

• De klankbordgroep spreekt de waarde van het open landschap uit.

 Recreatie & Toerisme:   

• Recreatie concentreren langs de Maas en op de oeverwal. De polder handhaven als 

landbouwgebied. In de polder zijn wel fiets- en wandelpaden mogelijk.

• Een uitloopgebied creëren als verbinding tussen de stad en de oeverwal.

• Initiatieven moeten passen bij de aard, de kleinschaligheid  en de functie van het gebied.

• Verbrede landbouw als nevenactiviteit in de polder behoort tot de mogelijkheden. Op de 

oeverwal kun je overschakelen op de verbrede landbouw.
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Natuur & Water:   

• Er dient een evenwicht te zijn tussen de natuurontwikkeling en de landbouw. 

• Gebieden inrichten voor de grutto in combinatie met de landbouw.

• Men is positief over de samenwerking tussen de weidevogelgroep en de agrariërs. 

• Biodiversiteit heeft baat bij meer natte gebieden. 

• Waterbergingsgebieden zijn belangrijk voor de toekomst in verband met de 

klimaatverandering. 

Landschap & Cultuurhistorie:  

• De cultuurhistorie moet zichtbaar(der) worden.

• Water is dragend cultuurhistorisch thema.

• Het verhaal van dit gebied moet uitgedragen / verteld worden.

Duurzaamheid:  

• Er is te veel onduidelijkheid over de definitie van duurzaamheid en het thema 

duurzaamheid. Daarom wordt de discussie niet in de klankbordgroep gevoerd.
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4.2	Gemeenteraad	/	Raadscommissie
De gemeenteraad van Lith is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de 

gemeente Lith. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het gemeentelijk beleid. Het college 

van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat 

op de goede manier doen. 

De gemeenteraad stelt aan het einde van het planvormingsproces de structuurvisie vast. 

De insteek is dat de structuurvisie buitengebied Lith nog door de Lithse gemeenteraad 

vastgesteld wordt. Dit betekent voor 1 januari 2011. Op die datum ontstaat een nieuwe 

gemeente na samenvoeging van Oss en Lith. De structuurvisie buitengebied Lith is opgesteld  

door de ambtenaren van de gemeente in samenwerking met de verantwoordelijk wethouder: 

de heer P. Verkuijlen. 

De gemeenteraad heeft twee adviescommissies (raadscommissies). Een daarvan is de 

raadscommissie Ruimtelijk Beleid en Openbare Werken (RBO). De Raadscommissies bestaan 

uit raadsleden en heeft als taak de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad. 

Met de raadscommissie RBO is op 8 april en 1 juni 2010 van gedachten gewisseld. De insteek 

van de avond was hetzelfde als bij de klankbordgroep van de avond daarvoor. Het thema 

leefbaarheid / duurzaamheid leverde in de klankbordgroep zodanig veel onduidelijkheid op, 

dat besloten is dit thema bij de Raadscommissie te laten vervallen. Een andere wijziging is dat 

gekozen is per thema een korte inleiding te geven, met daarin een aantal stellingen verwerkt. 

De inleiding geeft enerzijds informatie en is anderzijds bedoeld om de raadscommissieleden 

uit te nodigen om te reageren. 

Is	dit	grondgebonden	landbouw?

Weidevogels	en	boeren	gaan	samen?

<- Raadscommissie



Het volledige verslag van deze avond met de raadscommissie vindt u in de bijlage achterin 

deze rapportage. Hieronder staan de belangrijkste opmerkingen en conclusies opgesomd. 

Tijdens de tweede raadscommissie is de concept ontwikkelingsvisie behandeld. 

Het verslag van deze avond kunt u terugvinden in het document ‘Structuurvisie buitengebied 

Lith – Buiten aan de Maas’.

De belangrijkste opmerkingen en conclusies Raadscommissie RBO 8 april 2010:

Landbouw:

• Evenwicht moet gezocht worden tussen: landbouw, landschap, natuur, recreatie, water, 

gezondheid, etc.

• Opgemerkt wordt dat de Provincie de Lithse polder aan gaat wijzen als primair agrarisch 

zoekgebied.

• De meningen lopen uiteen over het feit of de polder nu het geschiktst is voor de 

grondgebonden landbouw of voor de intensieve veehouderij of een combinatie van beide. 

• Afwaartse beweging blijft gewenst. De mogelijkheid verplaatsing in de polder behouden.

• Vrijkomende agrarische bebouwing moet omgevormd kunnen worden naar 

burgerwoningen / plattelandswoningen.

• Gevraagd is om duidelijke definities te geven van grondgebonden landbouw en intensieve 

veehouderij.

Natuur & Water:

• De klimaatverandering vindt een deel van de aanwezigen niet bewezen. De 

wetenschappers zijn het onderling niet eens. 

• De meningen over de waterbergende functie van de polders lopen sterk uiteen. Een deel 

stelt dat de waterbergende functie minimaal ingevuld dient te worden en een deel pleit 

voor behouden / versterken.
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• De meningen lopen eveneens uiteen over natuurontwikkeling. Een deel stelt dat er te veel 

ganzen en zwanen zijn door een te succesvol foerageergebied. Dit deel wil de ganzenwei 

ook zeker niet uitbreiden. Een ander deel staat juist voor natuurontwikkeling (mozaïek) ten 

behoeve van o.a. de grutto.

Recreatie & Toerisme:  

• Recreatie en toerisme concentreren op de oeverwal.  In de polder blijft de agrarische functie 

leidend. Recreatieve nevenfuncties moeten mogelijk zijn.

• Recreatieve initiatieven moeten passend bij streek, landschap en schaal zijn.

• Grootschalige watersport alleen mogelijk in de Lithse Ham. 

Landschap & Erfgoed

• Het erfgoedplan Lith raadplegen.

• Bewaken, bewaren en ontwikkelen cultuurhistorisch erfgoed (monumenten, wielen, 

tempel Kessel, etc.).

Lithse	polder	is	afvoerputje?

Het	verleden	zichtbaar	maken?
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4.3	Bewoners	Lith
Alle bewoners van Lith zijn belanghebbenden voor de structuurvisie en het bestemmingsplan 

Buitengebied Lith. Zij wonen, werken en recreëren in het Lithse Buitengebied. De 

structuurvisie en het bestemmingsplan worden feitelijk voor de bewoners van Lith gemaakt. 

Op 15 april en 8 juni 2010 zijn door de gemeente Lith in samenwerking met 

communicatiebureau Imagro bewonersavonden georganiseerd.  De eerste avond in het 

gemeenschapshuis van Lith was zeer druk bezocht. Naar schatting waren er ongeveer 130 

bewoners aanwezig. Tijdens deze avond is gewerkt met een overlegcarrousel. Dit betekent 

dat in de grote zaal per thema een locatie was gereserveerd, die begeleid werd door een 

ambtenaar met kennis van het desbetreffende thema. Alle aanwezige bewoners werden bij 

binnenkomst al ingedeeld in groepen. Elke groep heeft gedurende de avond alle thema’s 

behandeld. Door middel van de overlegcarrousel  ontstond een informele en interactieve 

bijeenkomst.

Ingegaan is op de volgende thema’s:

- Landbouw;

- Recreatie & toerisme;

- Natuurontwikkeling, biodiversiteit & waterberging;

- Overige bedrijvigheid;

- Wonen;

- Energie & klimaat;

- Erfgoed, archeologie en landschap;

- Gezondheid.

<- Bewonersavond



Bij de rondgang langs de thema’s was het algemene belang onderwerp van gesprek. Het 

volledige verslag van de eerste avond met de bewoners vindt u in de bijlage achter in deze 

rapportage. Hieronder staan de belangrijkste opmerkingen en conclusies opgesomd. Tijdens 

de tweede bewonersavond is de concept ontwikkelingsvisie behandeld. Het verslag van deze 

avond kunt u terugvinden in het document ‘Structuurvisie buitengebied Lith – Buiten aan de 

Maas’.

De belangrijkste opmerkingen en conclusies bewonersavond 15 april 2010:

De meningen, visies en opmerkingen van de aanwezige bewoners liepen ver uiteen. Over 

het algemeen geldt dat de meeste bewoners het Lithse buitengebied waarderen. De redenen 

hiervoor lopen sterk uiteen, evenals de ideeën voor de toekomst.

Landbouw:

• De meningen over de vraag of de landbouw moet kunnen groeien en zo ja waar lopen sterk 

uiteen. Een deel vindt dat de intensieve veehouderij niet meer groeien. Een ander deel 

vindt juist dat agrariërs niet beperkt mogen worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

• De menging van intensieve veehouderij en grondgebonden landbouw in de Lithse Polder 

vindt men een goede zaak.

• Over het algemeen is men voorstander van het toestaan van nevenactiviteiten bij 

agrarische bedrijven. Al dan niet alleen op de oeverwal.

Recreatie & toerisme:

• Er zijn zowel tegenstanders als voorstanders voor meer mogelijkheden voor particuliere 

initiatieven. Tegenstanders geven aan dat er al genoeg / te veel recreatie is en dat dit 

niet tot overlast van de bewoners mag leiden. Voorstanders geven de voordelen voor de 

werkgelegenheid en economie aan. Iedereen is van mening dat de initiatieven qua aard, 

schaal en functie in het landschap moeten passen.
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• Veel bewoners geven aan dat het komgebied primair een agrarische functie moet houden. 

Een deel daarvan pleit ook voor (bescheiden) recreatieve nevenfuncties in de polder. Een 

enkeling vindt dat een speelparadijs moet kunnen in vrijkomende agrarische bebouwing. 

De oeverwal wordt aangegeven als veel waardevoller recreatiegebied. Ook de relatie met 

het water is een belangrijke aantrekkingskracht voor de recreant. Watersportrecreatie wil 

een groot deel alleen in de lithse Ham gecentraliseerd zien.

• Het overgrote deel van de bewoners deelt de mening dat recreatie kleinschalig, extensief, 

routegebonden en passend in het gebied moet zijn. 

Natuurontwikkeling, biodiversiteit en waterberging:

• Wild of beheerst? Er is geen eenduidig beeld onder de bewoners. Een kleine meerderheid 

geeft de voorkeur aan beheerste natuur. De bewoners zijn kritisch t.a.v. het huidige beheer 

en het beschikbare budget.

• Veel bewoners geven aan dat voor de agrariërs een belangrijke rol is weggelegd m.b.t. 

natuur- en landschapsbeheer. 

• Weidevogels en boeren gaan goed samen. Een deel geeft aan dat er te veel ganzen en 

zwanen zijn.

• De meningen over waterberging lopen uiteen: voor en tegen waterbergingsgebieden.

• Natuur  moet toegankelijk zijn en natuureducatie wordt positief gewaardeerd.

•  Openheid behouden. Een deel geeft aan wel opgaande beplanting langs de wegen te 

willen. 

Overige bedrijvigheid:

• De meningen over de bestaande niet-agrarische bedrijven in het buitengebied lopen 

uiteen. Enerzijds dragen ze zorg voor werkgelegenheid en leefbaarheid en anderzijds 

passen ze niet altijd in het buitengebied. Gepleit wordt voor maatwerk. Kleinschalige 

bedrijven moeten kunnen.



• Er zijn voor- en tegenstanders van nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijven. De 

bedrijven mogen geen overlast geven.

• Grootschalige bedrijven met uitbreidingswensen horen op een bedrijventerrein. 

Uitzondering moet gemaakt worden voor aan het buitengebied gerelateerde bedrijven.

• De mogelijkheden voor overige bedrijvigheid op de oeverwal worden hoofdzakelijk in de 

kleinschalige bedrijvigheid gezien. Wonen en werken dienen in balans te zijn. Gepleit 

wordt voor maatwerk. 

Wonen:

• Een extra woning t.b.v. mantelzorg moet kunnen.  Een deel vindt dat ook andere vormen 

van bijwonen versoepeld toegestaan moet worden.

• Over de vraag of in vrijkomende agrarische bebouwing burgerwoningen mogen komen 

lopen de meningen uiteen. Wel wordt over het algemeen gesteld dat nieuwe bewoners de 

bestaande agrariërs nooit mogen hinderen.

• Een deel van de bewoners wil extra woningen in het buitengebied toestaan, mits deze goed 

ingepast worden en bij voorkeur van meerwaarde zijn voor het gebied. Grotere woningen 

behoren tot de mogelijkheden. Er zijn ook tegenstanders van bouwen in het buitengebied. 

Dit geeft verrommeling. 

• Er zijn zowel voorstanders van traditionele als moderne architectuur. Regelmatig is ook 

genoemd dat de welstand in het buitengebied versoepeld moet worden.

Energie & klimaat:

• De overheid moet duurzaamheid meer promoten, maar niet afdwingen.

• Energie uit mest: alleen als het economisch rendabel is. Dit dient in de opstartfase 

gesubsidieerd te worden en daarnaast moet de overheid ruimte geven voor mestopslag 

voor biogas.

• Zonnepanelen: daken van boerenbedrijven volleggen met zonnepanelen. Zonnepanelen 

dienen gestimuleerd te worden met subsidie zodat niet jarenlang gewacht hoef te worden 

op terugverdienen.
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• Windmolens: Niet in het Lithse buitengebied.

• Energiegewassen: horen niet op dure landbouwgrond thuis. Energie uit koolzaad is een 

goed initiatief.

• Waterberging: De meningen lopen uiteen van dure landbouwgrond niet onder laten lopen 

(of anders agrariërs uitkopen) tot waterberging realiseren in de ecologische oevers van de 

waterlopen. 

• Als alternatieve energiebronnen worden aardwarmte, waterkracht van de Maas en 

kernenergie genoemd.

Erfgoed, archeologie en landschap:

• Bakenbomen behouden.

• De meningen over erfbeplanting lopen sterk uiteen van geen postzegelbeplanting in het 

open gebied tot elk agrarisch bedrijf inpakken met erfbeplanting.

• Voor de uiterwaarden geldt dat een deel pleit voor de openheid in de uiterwaarden en een 

deel voor het oorspronkelijke maasmeandergebied. 

• De polder dient open te blijven.

• Het belang van cultuurhistorie beleefbaar maken wordt algemeen onderkend. 

Gezondheid:

• De meningen over de relatie tussen de intensieve veehouderij en de volksgezondheid 

variëren sterk.

• Gepleit wordt voor rust en ruimte in het buitengebied.
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4.4	Commissie	Ruimtelijke	Kwaliteit	(CRK)	
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een adviescommissie. Zij adviseert het college van 

burgemeester en wethouders over gemeentelijke visies op plannen voor ruimtelijke ordening, 

over masterplannen en over beeldkwaliteit van projecten in de gemeente Oss en Lith. 

Daarnaast heeft de commissie een opiniërende functie. Om de ruimtelijke kwaliteit van Oss 

en omliggende kernen te optimaliseren, stuurt de commissie al in een vroeg stadium van het 

ruimtelijke ontwikkelingsproces en denkt met ontwerpers mee over zaken als architectuur, 

stedenbouw, landschappelijke inpassing, cultuurhistorie en kunst. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft tijdens de excursie door het plangebied (4 mei 

2010) aangegeven dat de openheid landschappelijk zeer kostbaar is. Naast de gebiedsanalyse, 

de beleidsanalyse en de participatie analyse hecht de CRK veel waarde aan de trends en 

ontwikkelingen als opstap richting de ontwikkelingsvisie. Een ander punt van aandacht is de 

totstandkoming van het landschap door de eeuwen heen.

Tijdens de commissievergadering van 6 juli 2010 is de concept ontwikkelingsvisie 

gepresenteerd. Punt van aandacht is het behouden van de openheid in relatie tot het 

toestaan van de groei van agrarische bouwblokken. Ook de erfbeplanting is onderwerp van 

discussie.

<- Commissie 
     Ruimtelijke Kwaliteit
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Op basis van de analyse en de beleidskaders zijn sterke en zwakke punten van het 

Lithse buitengebied te benoemen. Hieraan gekoppeld zijn kansen, aandachtspunten en 

bedreigingen.

Het Lithse buitengebied is veelzijdig en aantrekkelijk, om te wonen, te werken en te recreëren. 

De kwaliteiten van het plangebied zijn bijzonder. In het Lithse buitengebied komt een groot 

aantal waarden voor. Deze waarden zijn overwegend positief en worden gezien als kansen. 

De aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het gebied maken dit gebied ook kwetsbaar. De 

kwaliteit van het buitengebied staat op een aantal fronten onder druk en er zijn dan ook 

waarden die bedreigd worden. Deze waarden zijn onder het kopje negatieve waardering 

benoemd en vormen verbeterpunten voor in de ontwikkelingsvisie. De positieve waarden 

zullen in de ontwikkelingsvisie behouden en /of versterkt worden. Op de Waarderingskaart 

zijn positieve waarden aangegeven.

5.1	Positieve	waardering
De Maas is duidelijk de drager van het landschap. De dynamiek van de rivier heeft het 

landschap van uiterwaarden, oeverwallen, komgebieden en rivierduinen gecreëerd. Deze 

verschillende landschapstypen hebben elk hun eigen verschijningsvorm en identiteit, die ook 

daadwerkelijk beleefbaar is. 

De uiterwaarden betreffen hoofdzakelijk open natuur- en watergebieden. De dynamiek 

van de Maas is een zeer belangrijke positieve waarde voor o.a. de natuurontwikkeling. 

De bakenbomen langs de Maas worden als sterke identiteitsdragers gezien. Hierdoor 

onderscheidt de Maas zich van de andere Nederlandse rivieren. 

5 waardering

<- Waarderingskaart



De oeverwal heeft een kleinschalig karakter en een aangename afwisseling van functies. 

De hoge ligging is de reden dat alle dorpen op de oeverwal gelegen zijn. De aanwezigheid van 

deze oude, markante dorpen met veel cultuurhistorische waarden maakt de oeverwal zeer 

aantrekkelijk voor o.a. recreanten en toeristen. De dijk vormt parallel aan de Maas de drager 

van de oeverwal. De dorpen liggen als losse kralen aan een snoer, welke gevormd wordt door 

de dijk. Het feit dat alle dorpen los in het landschap liggen wordt zeer positief gewaardeerd. 

Hierdoor is optimale interactie met het landschap mogelijk.

Het open landschap van het komgebied wordt hoog gewaardeerd. Rust en ruimte zijn hier 

belangrijke troeven. Met name de openheid in de Lithse polder is uniek voor Brabantse 

begrippen. De grote ronde pijl op de waarderingskaart duidt deze openheid aan. In de Oijense 

Polder wordt de openheid ook positief gewaardeerd. Dit is aangegeven met een kleinere 

ronde pijl. De openheid is hier ook wat minder grootschalig. In de Lithse polder zijn een aantal 

eendenkooien aanwezig. Deze liggen als groene eilanden midden in de weilanden. Ook 

de lange noord-zuid lijnen (waaronder oude routes en kades) in de polder worden positief 

gewaardeerd. 

De belangrijkste dragers van het gebied zijn de Maas, de dijk en de Hertogswetering. Dit 

zijn alle drie oost-west lijnen. Haaks op deze richting is de visuele relatie tussen de drie 

landschapstypen -uiterwaarden, oeverwal en komgebieden- zeer waardevol. De grote groene 

pijlen geven de wenselijke visuele relatie tussen de landschapstypen aan. Boven ’t Wild 

betreft het de historische relatie tussen het Lithse komgebied en het Alemse komgebied. De 

oeverwal buigt hier immers met de oude maasarm mee. Tussen Lith en Lithoijen staat ook 

een grote groene pijl getekend. Deze geeft de relatie aan tussen kom, oeverwal en uiterwaard. 

Deze relatie moet behouden blijven. 
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Dit houdt in dat Lith en Lithoijen niet tegen elkaar aan mogen groeien. De derde groene 

pijl ter hoogte van Benedeneind staat eveneens voor de gewaardeerde relatie tussen de 

landschapstypen. 

De lange geschiedenis van het gebied staat garant voor hoge cultuurhistorische waarden. 

De vele rijks- en gemeentelijke monumenten, de kades, de wielen, de grienden, de Maasdijk, 

de oude wegen en routes zijn hier het bewijs van. Alle deze cultuurhistorisch waardevolle 

elementen staan globaal aangegeven op de Waarderingskaart. 

Door de aanwezigheid van rust en ruimte in combinatie met de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden is het gebied zeer aantrekkelijk voor zowel bewoners als 

recreanten. 

– Maas als hoofddrager van het landschap. Dijk en Hertogswetering zijn ook belangrijke 

dragers.

– Duidelijk te onderscheiden landschapstypen: uiterwaarden, oeverwal en komgebieden.

– Uiterwaarden: openheid, dynamiek, natuurontwikkeling en bakenbomen.

– Oeverwal: kleinschaligheid , afwisseling functies, dorpen van oudsher als kralen langs de 

dijk.

– Komgebieden: openheid, eendenkooien, noord-zuid lijnen.

– Visuele relatie tussen de verschillende landschapstypen.

– Hoge cultuurhistorische waarden, zoals  rijks- en gemeentemonumenten, kades, wielen, 

grienden, de Maasdijk en oude wegen/routes.

– De aanwezigheid van rust en ruimte, gecombineerd met natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden.



5.2	Negatieve	waardering
Door schaalvergroting en modernisering vervagen veel landschappelijke kenmerken. 

Dit leidt tot nivellering van het landschap. Het van oudsher duidelijke onderscheid 

tussen komgebieden en oeverwal vervaagt op een aantal locaties. Te denken valt hierbij 

aan dorpen die uitbreiden in de komgebieden of het verdwijnen van de kleinschalige 

landschapselementen zoals houtsingels en boomgaarden op de oeverwal. De relatie tussen de 

verschillende landschapstypen wordt o.a. bedreigd ter plekke van de uitbreidingen van Lith en 

Lithoijen. 

Veel cultuurhistorisch waardevolle gebieden, structuren en elementen staan onder 

druk als gevolg van functieveranderingen en / of de ‘vooruitgang’. Daarbij moet gedacht 

worden aan oude verkavelingstructuren, kades, boomgaarden, wielen, microreliëf, etc. De 

kleinschaligheid  van de oeverwal verdwijnt samen met het verdwijnen van de kleinschalige 

landschapselementen. De bakenbomen langs de Maas dreigen geleidelijk aan te verdwijnen 

als gevolg van het uitsterfbeleid van Rijkswaterstaat. 

De gekanaliseerde Maas heeft plaatselijk een barrièrewerking, waardoor de relatie met de 

‘overkant’ afgesneden is. Met name bij Alem is sprake van een barrière. 

De dorpen zijn van oudsher amorf gegroeid op de oeverwal, waardoor een aantrekkelijke 

interactie tussen de bebouwing en het landschap aanwezig is. Een aantal (relatief) nieuwe 

dorpsranden zijn juist heel hard. Dit is een ongewenste situatie. 

De waterwinbosjes liggen willekeurig in het landschap en belemmeren het zicht en de 

openheid. Deze bosjes hebben ook geen duidelijke functie. Verbetering is hier mogelijk. 

De Hertogswetering is een belangrijke drager van het landschap, maar is vrij onopvallend. 

Het watersysteem van de komgebieden watert af op de Roode Wetering die parallel aan de 
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Hertogswetering ligt. 

Dit watersysteem lijkt landschappelijk gezien niet altijd logisch. Op een aantal locaties 

stroomt het water de helling op in plaats van af. Het watersysteem is slecht beleefbaar. Dit 

komt deels doordat de watergangen over het algemeen niet langs de wegen liggen. 

Verdichting van bebouwingslinten kan tot gevolg hebben dat deze dichtslibben en de relatie 

met het landschap sterk vermindert. Groei van bebouwingsoppervlak dient zeer zorgvuldig 

plaats te vinden.

– Nivellering van het landschap door vervagen en verdwijnen landschappelijke kenmerken.

– Veel  cultuurhistorisch waardevolle gebieden, structuren en elementen - zoals 

bakenbomen, boomgaarden, houtsingels, kades en oude verkavelingstructuren, microreliëf, 

etc.-  dragen verloren te gaan. De kleinschaligheid van de oeverwal komt daarmee ook 

onder druk.

– Barrièrewerking van de gekanaliseerde Maas waardoor de relatie met ‘overkant’ (met name 

richting Alem) wordt afgesneden. 

– Een aantal dorpsranden zijn te abrupt. Dit is in strijd met de gewaardeerde interactie 

tussen bebouwing en landschap.

– Waterwinbosjes in het komgebied hebben geen duidelijke functie en belemmeren het 

zicht.

– Onzichtbaarheid en onlogica watersysteem komgebied. De Hertogswetering is vrij 

onopvallend ondanks dat het een belangrijke drager is.

– De uitbreidingsplannen van Lith en Lithoijen bedreigen de landschappelijke relatie tussen 

het komgebied, de oeverwal en de uiterwaarden.

– De bebouwingslinten kunnen bij verdere verdichting dichtslibben, waardoor de relatie met 

het landschap sterk vermindert. 
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de heer T. Brekelmans  ZLTO

de heer J. van den Coolwijk ZLTO

de heer T. van Mook  Wildbeheereenheid Lith

mevrouw R. de Vries  Heemkundekring Maasdorpen

mevrouw M. de Meijer  Heemkundekring Maasdorpen

de heer W. Hoezen   Stichting Maasmeanders

mevrouw A. Jager   Koninklijke Horeca Nederland

Commissie	Ruimtelijke	Kwaliteit	(2x	geraadpleegd):

de heer P. Zelissen   Voorzitter

mevrouw S. Berendsen  Architect

de heer A. Geerse   Stedenbouwkundige

mevrouw A. Bleeker  Landschapsarchitect

de heer T. Nijhof   Kunstenaar

de heer W.J. Pantus   Monumenten en Kunst

de heer A. Steketee   Architect

de heer P. de Greef   Docent Beeldende Vorming

Raadscommissie	(4x	geraadpleegd):

de heer M. van Kilsdonk  PAB 

mevrouw G. Bok   PAB

de heer J. Kemmerling  PAB

de heer A. van Lith   PAB

de heer M. Raemaekers  LMS

mevrouw T. Bos-Hemminga LMS

de heer F. Jansen   LMS

de heer J. Klinkhamer  LMS

mevrouw M. van Meer-Smit LMS

de heer J. van Dorst  Lijst van Dorst

de heer F. van Kilsdonk  Dorpen en Duurzaamheid

de heer T. van Mook  Dorpen en Duurzaamheid

de heer C. van Sonsbeek  Dorpen en Duurzaamheid

mevrouw L. Leupers  Griffier

Bewoners	(2x	geraadpleegd):

Alle bewoners van de gemeente Lith hebben een 

uitnodiging ontvangen voor de 2 bewonersavonden.






