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1. Aanleiding
De laatste 20 jaar was het dorp Biezenmortel een van de dorpen in de gemeente Haaren. In die
jaren is het gevoel onder de inwoners van Biezenmortel steeds sterker geworden dat het dorp
‘achteruit boerde’. Een belangrijke reden is het noodgedwongen wegtrekken van jongeren als
gevolg van een tekort aan betaalbare woningen. Een andere reden is de verpaupering van de
voorziening in de kern. De snackbar en het café tegenover de kerk gingen als gevolg van
gezondheidsproblemen bij de eigenaar dicht en het pand werd verkocht aan particulieren die er een
woning van maakten. Het oude pand staat er nog steeds, maar ziet er al jaren enigszins verpauperd
uit en maakt een onderbuik gevoel bij de oudere bewoners los over de mooie herinneringen die ze
vroeger op deze plek in de kern van hun eigen dorp gemaakt hebben. Het gemeenschapshuis De
Vorselaer staat er ook nog, maar de ruimtes in het gebouw zijn niet functioneel meer, de
vergaderruimtes op de bovenverdieping zijn niet veilig te gebruiken, de gymzaal is te laag te smal en
niet lang genoeg voor de meeste sporten, het pand is niet geïsoleerd en straalt vooral aan de
straatkant nog steeds uit dat het onderdeel van een oud klooster is (het is in de jaren 50 gebouwd
als de toneelzaal voor de Kapucijnen, de toenmalige bewoners van het klooster wat alweer 25 jaar
een groepsaccommodatie is. De kerk was nog in gebruik door het dorp, maar is in juli 2019 ook dicht
gegaan en bij de Groepsaccomodatie getrokken, zoals dat 25 jaar geleden afgesproken was. De
bewoners van Biezenmortel willen een inhaalslag maken om het dorp weer een leuke uitstraling te
geven, er moet weer een levendig dorpshart ontstaan. De inwoners van Biezenmortel vinden het er
fijn wonen, maar willen weer trots op het dorpshart zijn en elkaar daar op kunnen zoeken in een
dorpshart wat gezelligheid en sfeer uitstraalt. De Coöperatie Biezenmortel heeft het initiatief
genomen om dit op papier te zetten en zo goed mogelijk te omschrijven wat de bewoners daar mee
bedoelen. Biezenmortel heeft een unieke ligging tussen natuurgebieden, centraal tussen Tilburg en
Den Bosch, op de route van Oisterwijk naar vesting Heusden, tussen de Campina en de Loonse- en
Drunense Duinen, tussen de Leemkuilen en de Brand en vlak bij Landpark Assisië. Mede door deze
unieke ligging is er veel mogelijk en het wordt tijd om met partijen de handen in een te slaan om er
een nieuwe parel binnen de gemeente Tilburg van te maken, een groene parel die glanst door haar
gezellige authentieke dorpssfeer.
Nu Biezenmortel per 1-1-2021 onderdeel wordt van de gemeente Tilburg ziet de Coöperatie
Biezenmortel dit als het aanbreken van een nieuw tijdperk, een kans voor Biezenmortel om na te
denken over de toekomst en dit op papier te zetten wat moet bijdragen om de kansen die er liggen
te gaan benutten.
Deze notitie is opgesteld om de wensen van de bewoners van Biezenmortel in beeld te brengen en
om denkrichtingen aan te geven waar in overleg en samenwerking met de gemeente Tilburg en
andere partijen in de komende 5 jaar invulling aan gegeven kan worden.
De Coöperatie Biezenmortel heeft een DESTEP methode toegepast voor Biezenmortel, waarmee
relevante trends en ontwikkelingen voor Biezenmortel in kaart worden gebracht, die nu en voor de
nabije toekomst belangrijk zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Ook heeft de Coöperatie
Biezenmortel een SWOT analyse van het dorp gemaakt. Zoals gebruikelijk wil men de sterke punten
van het dorp graag behouden. De kansen wil men gaan benutten. Aan de zwakke punten wil men
werken en daarmee de bedreigingen voor het dorp afwentelen.
Hieronder worden verschillende aandachtsgebieden kort omschreven, waarbij aangegeven wordt
wat de wensen van de bewoners van Biezenmortel zijn en hoe dit past in de omgeving van het dorp.
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2. DESTEP methode voor Biezenmortel
Via de DESTEP methode zijn relevante trends en ontwikkelingen voor Biezenmortel in kaart
gebracht. Het gaat hierbij met name om trends en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de
aspecten die nu en met name in de nabije toekomst belangrijk zijn voor de leefbaarheid van
Biezenmortel.
Demografisch:






Biezenmortelse jongeren trekken noodgedwongen al decennia lang naar omliggende dorpen
vanwege tekort aan betaalbare woningen
Vergrijzing onder de bevolking van Biezenmortel neemt toe, mede omdat ouderen langer in
de grote gezinswoning blijven wonen
Meer eenpersoonshuishoudens
Teruglopend aantal kinderen op de Franciscusschool (basisschool)
Dorpsvoorzieningen staan onder druk als gevolg van vergrijzing en terugloop aantal kinderen

Economisch:








Stijgende welvaart, ook in Biezenmortel
Maar er is ook stille armoede, ook in Biezenmortel
Natuurgerichte toerisme groeit landelijk
Relatief gezien zijn er veel ondernemende mensen in Biezenmortel
Ouderen worden meer vermogend, ook in Biezenmortel
Woningen die op de markt komen in Biezenmortel zijn te duur voor jongeren en worden
veelal gekocht door vijftigers, waarvan hun kinderen al uit huis zijn.
De bedrijven in het buitengebied hebben allen de transitie naar verduurzaming al gemaakt,
waardoor je bv geen leegstand van oude stallen aantreft

Sociaal cultureel, landelijk










Bewustere levensstijl  voeding/ sport
Productiewijze en oorsprong van voeding wordt steeds belangrijker
Invulling vrijetijdsbesteding wordt belangrijker, omdat tijd schaarser is dan geld
65 plussers blijven actiever
Verenigingsleven blijft belangrijk (buurt-, sport-, carnavalsverenigingen/ etc.)
Mensen egoïstischer  verharding maatschappij, desinteresse maatschappij, omgeving, etc.
Vereenzaming steeds groter probleem
Duurzaamheid en circulariteit krijgen meer aandacht
Het aan de slag helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is van belang

Technologie :


Digitalisering neemt toe, informatievoorziening en boodschappen doen via internet geeft
minder noodzaak aan bewoners van Biezenmortel om naar de winkels in Udenhout of
Oisterwijk te gaan
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Verandering van levensstijl, meer thuis werken, dus minder tijd in de auto en dus meer tijd
om in je dorp te lunchen, dineren of wat te drinken op een terras
Vervoer verandert, elektrische auto’s, maar zeker ook elektrische fietsen maken een auto
minder noodzakelijk als je werk binnen een straal van 25 km ligt
Duurzame energie in opkomst

Ecologie:





Klimaatverandering zorgt voor extremer weer: stormen/hoosbuien, hitte
Landschap en natuur steeds belangrijker (recreatie)
Duurzaamheid/ milieu steeds belangrijker
Een groene omgeving wordt steeds belangrijker voor ontspanning en de gezondheid van
mensen, zowel in het dorp als er omheen.

Politiek / Juridisch:



Subsidieregelingen zijn er voor verduurzaming, natuurbeleving, zorg en sociale
werkvoorziening
Ruimtelijke ordening, de provincie gooit de kleinste dorpen van rond de 1.000 inwoners op
slot qua woningbouw, wat de doodsteek is voor de leefbaarheid in die kernen

3. SWOT analyse
SWOT staat voor de Engelse termen Strenghts, Weaknesses, Opportunity’s en Threads. In een
SWOT-analyse koppel je de sterktes en zwaktes (intern) aan de kansen en bedreigingen (extern).

Sterktes







Een sterke sociale cohesie in het dorp
Sterke ondernemersgeest (o.a. campings, boomteelt, veehouderij, graszodenkwekerij,
groenrecycling, Groepsaccomodatie Beukenhof, veel ZZP-ers)
Gunstige ligging centraal tussen Tilburg en Den Bosch
Omgeven door prachtige natuurgebieden (tussen de Loonse en Drunense Duinen en
Oisterwijkse Bossen en Vennen/Kampina
Bewoners geven een hoog cijfer aan woongenot

Zwaktes








Leefbaarheid onder druk
Te weinig betaalbare woningen voor jonge gezinnen wat bijdraagt aan ontgroening/ vergrijzing.
Dorp vergrijst door demografische ontwikkeling, maar dit wordt versneld door de hoge prijs van
woningen
Het dorpshuis met gymzaal is zwaar verouderd
Mogelijkheden om in de huidige gymzaal (oude toneelzaal) te sporten zijn er erg beperkt
(afmetingen gymzaal voldoen niet voor schoolgym, zaalvoetbal, volleybal, badminton etc.)
Bewoners missen een levendig dorpshart met plein voor evenementen zoals b.v. het Lallebal en
Biezenmortel Bruist
Levensvatbaarheid van de verenigingen door vergrijzing onder druk
6



Weinig keus in het aanbod van sporten in het dorp (alleen voetbal en tennis momenteel)

Kansen












2021 onderdeel van gemeente Tilburg en positieve houding gemeenteraad en B&W ten opzichte
van uitdagingen voor leefbaarheid Biezenmortel. Zij willen Biezenmortel een Warm Welkom
geven.
Betaalbare woningen realiseren voor jongeren en jonge gezinnen, maar indien er behoefte aan
is (dit is de Coöperatie zeker nog niet duidelijk) mogelijk ook een aantal seniorenwoningen om
doorstroming in het dorp op gang te brengen.
Binnen Tilburg is er veel meer vraag dan aanbod van mogelijkheden om landelijk te wonen
(Tilburg zou deze woningen in Biezenmortel kunnen faciliteren).
Ontwikkeling van Landschapspark Pauwels en Van Gogh Nationaal Park
Het dorpsplein in Biezenmortel als recreatieve hub naar Natuurgebieden, door een gezellig
dorpsplein met horeca, parkeren en sportmogelijkheden te creëren, wat ook dient als
opstapplek om de natuur in te gaan. (wat bijdraagt aan de ontlasting van plaatsen bij de natuur
die nu te druk worden)
Ligging nabij de natuur biedt kansen voor nieuwe recreatiemogelijkheden rondom het dorp
(wandelpaden, fietsroutes, ATB-routes, ruiterpaden, manege)
Verbetering openbaar vervoer van en naar Biezenmortel voor inwoners en recreanten die de
natuur in willen
Fietssnelweg langs het spoor Tilburg-Den Bosch.

Bedreigingen







Vertraging woningbouw en centrumontwikkeling door overgang van Biezenmortel naar
gemeente Tilburg
Omliggende dorpen bieden sneller betaalbare woningen, waardoor jongeren wegtrekken uit het
dorp en daarmee ook de toekomstige aanwas van kinderen terugloopt
Ontwikkelingen voor woningbouw en centrum duren te lang, waardoor het steeds lastiger wordt
om de negatieve spiraal te doorbreken (denk aan minder jongeren wonen in dorp  minder
voorziening  minder leden verenigingen  stop vereniging minder aantrekkelijk dorp, etc. )
Verlies aandacht voor Biezenmortel bij grote gemeente Tilburg, zodra Biezenmortel niet meer
‘nieuw’ is binnen de gemeente
Het ontbreken of wegvallen van financiële mogelijkheden van gemeente Tilburg en/of provincie
om ontwikkelingen te ondersteunen.
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4. Achtergrond informatie
4.1. Geschiedenis
Vanouds was Biezenmortel een buurtschap dat in 1840 slechts 20 inwoners telde. In 1901 kochten
de Broeders Penitenten hier een stuk grond van 45 ha, waarop een complex voor verstandelijk
gehandicapten werd gebouwd, Huize Assisië genaamd. Dit werd geopend in 1904. Sindsdien breidde
de instelling zich voortdurend uit en bood uiteindelijk plaats aan honderden gehandicapten.
In 1919 werd ongeveer 1 km noordelijk van Huize Assisië een Kapucijnenklooster gesticht. Hierbij
hoorde een kapel die als openbare kerk dienst deed en in 1921 in gebruik werd genomen, zodat
Biezenmortel feitelijk een kerkdorp werd. In de nabijheid hiervan werd ook een school gebouwd en
zo ontstond in het hoofdzakelijk agrarische gebied geleidelijk een dorpskern. De Kapucijnen bleven
tot 1966 in het klooster wonen, daarna volgden Franciscanessen-nonnen en vervolgens werd het
een retraitecentrum. Op dit moment is het oude klooster in gebruik genomen als
Groepsaccommodatie "Beukenhof".
De ontwikkelingen bij Huize Assisië zijn bepalend geweest voor de verdere groei van Biezenmortel.
Door de combinatie van zorg, arbeid en opleiding werd Assisië in de loop van de tijd steeds groter en
nam het aantal bewoners steeds meer toe. Verzorgers en andere medewerkers van Assisië wilden in
de buurt wonen en kwamen voor een deel in Biezenmortel terecht. Bijna honderd jaar waren een
aardig deel van de bewoners van Assisië vertrouwd in het dorp en sloten ze aan bij het voetbal, de
carnaval, in de kerk en bij dorpsfeestjes.
In de laatste jaren is de typische bewoner van Assisië veranderd, maar is ook het aantal bewoners in
Assisië drastisch afgenomen en is er dus ook minder personeel werkzaam. Door deze veranderingen
in Assisië is de sterke band tussen Biezenmortel en Assisië afgezwakt, een band die Assisië graag
weer sterker zou maken.
Op dit moment worden er door Stichting Prisma Brabant nieuwe plannen ontwikkeld om het terrein
weer levendig en bedrijvig te maken, onder de naam "Landpark Assisië". Deze ontwikkelingen
kunnen een positief effect op Biezenmortel hebben.

4.2. Recente ontwikkelingen
In Biezenmortel zijn de laatste 20 jaar onvoldoende nieuwe woningen gebouwd en veel
voorzieningen uit het dorp verdwenen. Op dit moment heeft Biezenmortel alleen nog een
bakkerswinkel en een gemeenschapshuis, dat hoognodig vervangen moet worden. Voor een
leefbare kern is er een mix van jong en oud nodig en voorzieningen die hierbij aansluiten.
Biezenmortel wil dan ook zeer stevig investeren in het hier houden en aantrekken van jongeren en
jonge gezinnen. De benodigde en gewenste woningbouw moet daar een eerste aanzet in vormen.
Al in maart 2008 is er een Dorpsontwikkelingsplan voor Biezenmortel opgesteld. Een
dorpsontwikkelingsplan (DOP) kijkt vooruit en geeft antwoord op de vraag hoe de inwoners het
leven in hun dorp beoordelen en hoe zij vinden dat het dorp zich in de toekomst verder zou moeten
ontwikkelen.
Voor Biezenmortel werden de volgende actiepunten geformuleerd in volgorde van prioriteit:
1.
2.
3.
4.

Zorg voor continuïteit in de woningbouw
Levendig dorpshart met voorzieningen
Bereikbaarheid van Biezenmortel verbeteren
Activiteiten, sport en recreatie voor jong en oud
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5. Openbaar Vervoer verbeteren
6. Ruimte voor bedrijvigheid
7. Relatie Prisma-Biezenmortelse gemeenschap versterken
Nu ruim 10 jaar later is er helaas nog weinig gerealiseerd van deze actiepunten.
Biezenmortel wordt omringd door schitterende natuurgebieden zoals Nationaal Park de Loonse en
Drunense Duinen, de Brand, de Leemkuilen, maar ook de Oisterwijkse Bossen en Vennen en
Kampina zijn op fietsafstand.
Deze trekken veel recreanten aan en vooral op piekdagen leidt dit tot een hoge recreatiedruk
rondom het Nationaal Park. Hierdoor ontstaan infrastructurele problemen, die zich met name
manifesteren bij de huidige recreatieve poorten en op de paden daar tussen.
In deze gebieden is ook de agrarische sector actief, die van oudsher belangrijk is voor het dorp. Om
de waardevolle natuur in het gebied te behouden zullen de agrarische bedrijven zich moeten
aanpassen. Zo hebben de agrariërs in 1995 Stichting de Duinboeren opgericht om het economisch
toekomstperspectief te behouden en te versterken. Verschillende projecten werden gestart en zo
zijn in de afgelopen jaren enkele bedrijven met agrotoerisme en zorgverlening begonnen.
Biezenmortel is omringd door boomkwekerijen en ook zij hebben een samenwerkingsverband
opgericht, Greenport Midden Brabant, om hun economische positie te versterken.

9

5. Relevante regionale ontwikkelingen
5.1. Landschapspark Pauwels
Landschapspark Pauwels ligt ingeklemd tussen de noordelijke stadsrand van Tilburg en de Loonse en
Drunense Duinen, van de westgrens van De Moer tot en met de Leemkuilen en Assisië in
Biezenmortel aan de oostkant. Voor het gebied is een Masterplan opgesteld door verschillende
partijen: gemeenten Tilburg en Loon op Zand, provincie, waterschappen, Natuurmonumenten en
Brabants Landschap, ZLTO en de Efteling. Het plan wordt over ruim tien jaar uitgesmeerd en omvat
een geschatte investering van 130 miljoen euro.
Het is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en natuurgebieden. Een gebied waar
gewoond, gewerkt, gesport, gefietst en gewandeld kan worden. Het landschap is er nu nog ‘sleets en
rommelig, gefragmenteerd’ en ‘slecht ontsloten voor recreanten’. Met het Masterplan moet hierin
verandering komen. Landschapsarchitectenbureau Strootman werkte aan het Masterplan plan voor
het landschapspark Pauwels. Dat gebeurde in werkgroepen, waarin ook omwonenden en
ondernemers meedachten. Het plan omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw,
water én recreatie gezamenlijk versterkt kunnen worden.
Na instemming van de besturen met de ambities uit het masterplan, startten de projecten die de
partners in 10 jaar willen uitvoeren. Bij elk project gaat het om maatwerk en worden
geïnteresseerde burgers, ondernemers en instanties betrokken. Ook is er ruimte voor
(burger)initiatieven die nog niet zijn opgenomen in het masterplan, maar daar wel bij passen. Een
gebiedscoördinator is in het gebied actief om projecten en activiteiten aan te jagen en partijen aan
elkaar te verbinden.
Het grondgebied van Biezenmortel is ook aan Landschapspark Pauwels toegevoegd. Biezenmortel
heeft nu de kans om te bezien of er kansen liggen voor de omgeving van Biezenmortel, zodat dit
meegenomen kan worden bij de uitvoering er van.
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5.2. Het Groene Woud
Het gevarieerde en waardevolle landschap van Het Groene Woud ligt binnen de steden Eindhoven,
Tilburg en 's-Hertogenbosch. Hier, in deze groene long, lopen stad en land naadloos in elkaar over.
Dankzij intensieve samenwerking tussen en grote betrokkenheid van overheid, bedrijfsleven,
organisaties en burgers is Het Groene Woud van én voor iedereen; er valt volop te ontdekken, te
beleven, te bewonderen en te genieten van een kleinschalig landschap, gevarieerde natuur,
waardevolle cultuurhistorie en authentieke dorpjes. Sfeervolle horecagelegenheden, gezellige
pleisterplaatsen, een breed aanbod aan activiteiten en unieke evenementen bieden inwoners en
publiek de dynamiek die een mens goed doet. In Het Groene Woud zijn landschap, natuur en
gastvrijheid innig met elkaar verbonden, waardoor iedereen zich welkom voelt in dit bijzondere
Brabantse Nationaal Landschap. Biezenmortel is onderdeel van Het Groene Woud en kan de
versterking van de natuur in dit gebied profiteren. Het realiseren van de bewonerswens om zo’n
authentiek dorpje te worden met een gezellige pleisterplaats en sfeervolle horecagelegenheid en
activiteiten die passen bij het kleinschalige landschap en de gevarieerde natuur er om heen, zorgt er
voor dat Biezenmortel bijdraagt aan het versterken van Het Groene Woud.

5.3. Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park – of: Van Gogh NP – is het gebied tussen de Brabantse steden dat als een
groene binnentuin gekoesterd en verzorgd wordt. Veel partijen werken hier al jaren aan versterking
van de prachtige natuur, het rijke, Brabantse cultuurlandschap en het erfgoed van Van Gogh. Het
zijn karakteristieken die Vincent van Gogh in zijn tijd al op waarde wist te schatten. Hij liet zich in zijn
werken inspireren door de schoonheid van natuur en landschap van het Brabantse land, door de
gemeenschapszin en de noeste arbeid die er werd verricht door de mensen, vaak onder armoedige
omstandigheden. Hij had verbeeldingskracht, een experimentele inborst en was non-conformistisch.

Kansen voor Brabant
Met die waarden in het achterhoofd ontwikkelen Brabantse partners het landschap en de cultuur
verder. Nu in combinatie met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en
landbouwtransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Dat is Van Gogh NP: een fenomenaal
landschappelijk gebied dat de waarden van Van Gogh toepast om natuur en landschap nog verder te
versterken en kwaliteiten toe te voegen. Daarmee groeit Van Gogh NP uit tot een gebied waar het
fijn en gezond leven is voor bewoners, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers,
een florerende vrijetijdseconomie met duurzaam toerisme en perspectief voor boeren.
Er is al veel gedaan en er moet ook nog veel werk worden verzet. De formele status van ‘Nationaal
Park’ helpt daarbij. De aanvraag daarvoor wordt binnenkort samen met een masterplan ingediend.
Bij toekenning is Van Gogh NP in september 2021 formeel een feit. Biezenmortel is onderdeel van
Het Van Gogh NP en kan van de ontwikkelingen in dit gebied profiteren. Het realiseren van de
bewonerswens om zo’n authentiek dorpje te worden met een gezellige pleisterplaats en sfeervolle
horecagelegenheid en activiteiten die passen bij het kleinschalige landschap en de gevarieerde
natuur er om heen, zorgt er voor dat Biezenmortel bijdraagt aan het versterken van Het Van Gogh
NP. De Vincent van Gogh fietsroute loopt al door het dorp heen en komt door de kern. Vincent van
Gogh was verzot op de Helvoirtsche Hei, waar je vanuit dorpsplein Biezenmortel heel makkelijk naar
toe kunt wandelen. Het ligt veel dichter bij Biezenmortel, dan bij Helvoirt. Het zou een mooie
activiteit kunnen zijn die vanuit het dorp aangeboden kan worden wat Biezenmortel op de kaart zet
en zodoende extra bezoekers naar Biezenmortel trekt.
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5.4. Gebiedsagenda voor de Loonse en Drunense Duinen en de schil er om heen
Een aantal partijen die actief zijn binnen of in de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen heeft
een gezamenlijke gebiedsagenda voor het Nationaal Park en de schil er omheen opgesteld. Hiermee
willen ze de kwaliteit van het gebied, het landschap en de natuur een impuls geven en de
toenemende druk op het natuurgebied een halt toeroepen.
De gebiedsagenda vormt de kapstok voor en geeft richting aan initiatieven die de Loonse en
Drunense Duinen moeten versterken en positioneren als belangrijk icoon voor de regio en binnen
Van Gogh NP.
Met de gebiedsagenda richten de partijen zich op een aantal thema´s. Zo willen ze de kwaliteit van
natuur en landschap in de Loonse en Drunense Duinen en het gebied er omheen – de zogenoemde
schil – verbeteren. Ook richten ze zich op toekomstbestendige landbouw in de schil en herstel van
het landschap, op het verbeteren van de bereikbaarheid en verdelen van de recreatieve druk in het
gebied én op duurzame energie en klimaatadaptatie.
Aan de samenstelling van de agenda heeft een groot aantal partners haar bijdrage geleverd; van
agrariërs, horecaondernemers, natuurorganisaties en bewoners tot waterschappen, gemeente en
provincie. Met de belangen van alle betrokkenen als vertrekpunt is gezocht naar oplossingen. Zo is
het gelukt een breed gedragen gebiedsagenda op te stellen die meerwaarde heeft voor alle partijen.

Uitvoeringsprogramma
De gebiedsagenda is vóór de zomer 2019 door het portefeuillehouder overleg Fysiek van de regio
Hart van Brabant vastgesteld en vrijgegeven voor raadpleging. Ook hebben de betrokken
wethouders opdracht gegeven om op basis van deze agenda samen met alle partners een
uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit uitvoeringsprogramma werd in het najaar van 2019 verder
uitgewerkt. Eind 2019 is de omgevingsagenda voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.
Er wordt nu nagedacht over een passende uitvoeringsorganisatie en het koppelen van deze
organisatie aan Van Gogh Nationaal Park.
Bron: Gemeente Heusden
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6. Kansen
6.1. Betaalbare woningen realiseren voor jongeren en jonge gezinnen, maar ook voor
ouderen om doorstroming in het dorp op gang te brengen.
Zoals u in de Woonvisie Biezenmortel 2019-2029 kunt lezen willen de bewoners van Biezenmortel
graag dat er meer woningen in het dorp worden gebouwd, vooral voor een evenwichtige
bevolkingsopbouw, waarmee een woningaanbod wordt gecreëerd wat aansluit op de behoeften van
onze inwoners. We streven naar een omvang van minimaal 1.600 inwoners in het dorp (exclusief de
bewoners van Landpark Assisië), wat betekent dat er minimaal 160 woningen extra gewenst zijn. Let
op dat dit een minimum is wat nodig is en dat er dus ook zeker meer dan 160 woningen gebouwd
mogen worden, graag zelfs.
De woningbouw wens van ‘slechts’ 160 woningen is er op gebaseerd dat in de Woonvisie nog wordt
uitgegaan van het principe dat Biezenmortel alleen voor eigen aanwas zou mogen bouwen. Volgens
de gemeente Haaren zou de provincie dat standpunt (alleen bouwen voor eigen aanwas) volgen
voor de ‘kleinere’ dorpen van rond de 1.000 inwoners. De Coöperatie Biezenmortel zou graag zien
dat de provincie dit standpunt herziet, omdat dit standpunt door de provincie zo spoedig mogelijk
herzien moet worden, omdat de leefbaarheid in al deze kleinere dorpen sterk in gevaar is als zij aan
dat standpunt vast houdt.
De Coöperatie Biezenmortel wil samen met de gemeente Tilburg proberen om de provincie haar
standpunt bij te laten stellen. Als dit niet mogelijk is, dan wil Coöperatie Biezenmortel de
mogelijkheden verkennen om als pilot dorp een uitzondering te krijgen hiervoor.
Omdat deze trajecten veel tijd in beslag nemen willen wij dat op korte termijn bepaald wordt welke
gebieden in aanmerking zouden kunnen komen voor deze projectontwikkeling om vervolgens deze
gebieden aan te merken in de Structuurvisie en andere plannen, waardoor processen in gang gezet
worden.

6.2. Een gezellig dorpsplein creëren met horeca en sportmogelijkheden, wat mede
kan dienen als opstapplek om de natuur in te gaan.
Het huidige ‘centrum’ van Biezenmortel wordt gevormd door de school, het dorpshuis en het
klooster met daarin de inmiddels gesloten kerk die onderdeel is geworden van Groepsaccomodatie
Beukenhof. Het dorpshuis ofwel gemeenschapshuis De Vorselaer (o.l.v. Stichting De Vorselaer) is
zwaar verouderd en aan vervanging toe. Maar ook een groot deel van de school is afgeschreven en
de school heeft behoefte aan een andere inrichting om toekomstbestendig les te kunnen geven.
Door de gemeente Haaren is er reeds financieel bijgedragen aan een eerste verkennend onderzoek
waar Coöperatie Biezenmortel samen met De Franciscusschool en Stichting De Vorselaer
opdrachtgever voor zijn geworden. Daar zijn een aantal mogelijkheden uit voortgekomen met ieder
een bijbehorend kostenplaatje, maar er is daarbij alleen gekeken naar de huidige beschikbare
ruimte, wat achteraf gezien in onze ogen een te nauwe blik is.
Nu er opnieuw gekeken wordt naar de toekomst van het dorpshart, hebben we nu éénmalig de kans
om dit goed te doen en het een sfeervol geheel te maken in goede samenhang met zijn omgeving.
Een sfeervol dorpsplein kan nu gecreëerd worden met de gewenste horeca met aanpalende
sportfaciliteit, school en klooster. Er zijn ondernemers in het dorp die interesse hebben in de opstart
van een initiatief zoals ‘Brownies en Downies’ in samenwerking met Landpark Assisië. En er zijn
ondernemers die interesse hebben in het opstarten van een winkeltje waar streekproducten
verkocht gaan worden. Deze zouden beiden heel mooi in het nieuwe centrum passen.
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Er moet goed gekeken worden naar een sfeervolle uitstraling van het geheel om bezoekers te
trekken en commerciële exploitatie interessanter te maken. Het moet een architectonisch fijne
sfeervolle plek worden om te verblijven met veel groen en zon op het terras welke als startpunt en
eindpunt kan fungeren om met fiets of te voet de natuur in te gaan. Hierdoor draagt deze
horecagelegenheid bij aan de ontlasting van de drukte bij de Rustende Jager en aan de verdere
ontwikkeling van de Leisure mogelijkheden in het gebied.
Het plein kan deels gebruikt worden om op te parkeren, maar kan een paar keer per jaar ook dienen
om evenementen op te organiseren, zoals de huidige dorpsevenementen waaronder bv
Biezenmortel Bruist en Het Lallebal. Deze wat grotere evenementen worden nu op weilanden
georganiseerd met alle problemen en extra moeite en kosten die daar bij komen kijken. Hier zou
Biezenmortel gewoon een geschikt terrein voor moeten hebben. Beide evenementen hebben 60 m x
60 m ruimte nodig. Het zou mooi zijn als het plein zo groot kon worden dat het daar op past. Dit viel
nog niet binnen de scope van de opdracht aan Sygma, dus daar is nu geen rekening mee gehouden
in de opzetjes die als verkennend onderzoek zijn gemaakt door bureau Sygma in opdracht van de
gemeente Haaren en dat is een gemiste kans. Aan weerszijden van de dorpskern (achter de school
en achter de kerk en het dorpshuis) zijn momenteel weilanden die gebruikt kunnen worden om het
dorp wat breder te trekken, waardoor dit plein wel gecreëerd kan worden en het dorp veel
aantrekkelijker wordt. Het plein kan aan weerszijden van de Capucijnenstraat gerealiseerd worden,
zowel op de plek waar nu De Vorselaer staat als op de plek waar nu de school en het schoolplein ligt,
maar ook op het perceel van de voormalige kroeg en snackbar (Capucijnenstraat 15 en 15a). In de 2
laatste gevallen is het makkelijker realiseerbaar om de zonlicht op het terras te verkrijgen.

6.3. Ligging nabij de natuur biedt kansen voor nieuwe recreatiemogelijkheden, wat zal
leiden tot extra economische activiteiten.
De aantrekkelijkheid van het gebied kan verbeterd worden door de ontwikkeling van nieuwe
recreatiemogelijkheden om daarmee extra toerisme aan te trekken. Wij zien veel kansen door het
verbeteren van de wandel- en fietsroutes tussen Biezenmortel en Oisterwijk en rondom de
Leemkuilen, evenals het verbeteren van de Zandkantseweg die het dorp Biezenmortel vanaf de
rotonde vlak bij de dorpskern verbindt met de duinen. Deze weg ‘open’ maken en daarmee de zon
toegang geven, de weg ombouwen tot een weg waar fietsers voorrang hebben en de prachtige
beukenlaan van het deel Zandkantseweg aan de noordkant van de brug over de Zandleye (zie foto)
doortrekken naar Biezenmortel.
Aansluiting op bv wandelpaden, ruiterpaden een mountainbike route, die bij voorkeur op hun beurt
weer aangesloten zitten op een netwerk vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied. Hier kan spin
off uit komen, zoals bijvoorbeeld de exploitatie van een manege, fietsverhuur, outdoor activiteiten,
etc.
Dit is ook de gedachte achter Landschapspark Pauwels, het creëren van recreatie mogelijkheden,
waarmee mensen langer in het gebied verblijven. De boerderij-campings passen daar heel goed bij,
maar het zou ook goed zijn als er meer mogelijkheden zouden zijn om de toerist ook in de winter in
het gebied aan te trekken. Dit kan door vestiging van meer bed&breakfast gelegenheden, horeca en
vestiging van een hotel en vakantiehuisjes.
Deze visie lijkt ons geheel in lijn met de Programmabegroting 2020 van de gemeente Tilburg.

6.4. Evenementen terrein
Indien het niet mogelijk is om een plein in het dorpscentrum te creëren van minimaal 60 m bij 60 m,
dan is er in Biezenmortel naast het kleinere plein behoefte aan een evenemententerrein, wat
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verhard of semiverhard wordt. Dit zou ook gebruikt kunnen worden voor evenementen die door
organisaties uit Tilburg georganiseerd worden. In de beleidstukken van de gemeente Tilburg hebben
wij kunnen lezen dat de gemeente Tilburg nog op zoek is naar een locatie voor een festivalterrein.
Mogelijk dat we elkaar op dit punt ook kunnen vinden, maar daarvoor is nadere afstemming nodig.

6.5. Fietssnelweg Tilburg-Den Bosch.
De mogelijkheden om gebruik te maken van het Openbaar Vervoer in Biezenmortel zijn beperkt. Het
is gebleken dat het ook niet makkelijk is om het openbaar vervoer per bus te verbeteren.
Natuurlijk ondersteunt Coöperatie Biezenmortel het initiatief van Landpark Assisië om op hun
terrein of daar vlakbij een Light train treinhalte te realiseren. Dat zou voor Biezenmortel natuurlijk
een uitkomst zijn en dit zou tegelijk een hele waardevolle ontsluiting voor het groeiend aantal
recreanten naar de duinen zijn. We beseffen ons ook dat de kans dat dit reëel wordt, gering is.
Als alternatief zou de ontsluiting van Biezenmortel naar Tilburg en andersom enorm verbeterd
worden als er een snelfietsroute gerealiseerd zou worden. Er is al eens naar verschillende routes
gekeken, zoals je o.a. kunt vinden in de tekst in de bijlage en op de volgende site :
https://www.fietsforumtilburg.nl/tilburg-den-bosch-2/

Figuur: Kaart met voorgestelde tracé tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Gele stippen duiden nieuwe
infra aan, rest is over bestaand netwerk
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7. Wensen Biezenmortel
De bovenstaande trends en ontwikkelingen en SWOT zijn vertaald naar wensen voor faciliteiten etc.
voor de situatie in Biezenmortel.

7.1.







Noodzakelijke voorzieningen
Dagelijkse boodschappen
Sportfaciliteiten
Ruimte voor sociaal / maatschappelijke doeleinden
Woningbouw op maat
Multifunctionele zorgruimte (fysio, bloedprikken, etc.)

7.2. Wensenlijst
 Geheel heeft landelijke uitstraling (denk Oisterwijk, Oirschot, etc. )
Multifunctionele accommodatie (MFA):











Café bar ruimte, voorzien van flexibele wanden zodat er naast de café bar meerdere
(vergader)ruimtes beschikbaar kunnen zijn, doch waarbij ook programma’s tot zo’n 250
mensen haalbaar zijn.
Voorzieningen in café bar ruimte zijn o.a. een biljart, t.v. / scherm en vergaderfaciliteiten
Het ruimteprogramma omvat 300m2 BVO gemeenschapsruimte en 100m2 BVO bergruimte
voor de MFA en verenigingen.
Bistro / eetgelegenheid – geïntegreerd met keuken met terras en zicht op het dorpsplein
Opslagruimte voor keuken voorraad en materialen, etc.
Sportzaal (zaal 22 x 28m, ondersteunende ruimte 224m2), gericht op sport en cultuur,
alsmede verhuur aan derden
Voor binnen evenementen voor meer dan 250 mensen kan worden uitgeweken naar
sportzaal.
Een evenementenlocatie voor buitenevenementen (bij voorkeur 60 x 60 meter)
Investeren in recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied rondom Biezenmortel,
middels wandelpaden in de natuur, het verbeteren van de Zandkantseweg tot een
aantrekkelijke fietsweg/skeelerweg en de realisatie van wandel- en fietsroutes rondom de
Leemkuilen en langs de Heusdensebaan naar Oisterwijk.

Franciscusschool:


Uitgangspunt is dat de Franciscuschool onderdeel gaat uitmaken van de nieuw te bouwen
MFA. Hierdoor is de school weer up to date en kan daarbij toekomstgericht onderwijs
verzorgen. De samenvoeging van de school met de MFA is essentieel om te komen tot een
bruisend dorpshart, waar mensen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoeten en het dorp
ook dorp blijft.
Scouting De Paraplu:
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Denkbaar is dat vanwege woningbouw cq bouw van de nieuwe MFA met sportzaal, het
scoutinggebouw dient te worden verplaatst. Integratie in de MFA cq verhuizing naar een
andere locatie (dichtbij de natuur) is dan een logisch gevolg. De scouting beschikt nu over
een eigen scoutinggebouw (326m2 BVO), met buitenterrein voor groepsactiviteiten
(waaronder verhuur aan andere scoutingverenigingen).
Kindervakantieweek:


De kindervakantieweek maakt ook gebruik van het scoutinggebouw. Dit zowel tijdens
betreffende week (uitvalsbasis) als gedurende het jaar (opslag materialen).

7.3. Omschrijving toekomstig dorpshart: Typisch gezellig Brabants dorpje
Een typisch Brabants dorpje heeft een paar kenmerkende eigenschappen, welke we graag terug zien
in het centrum van Biezenmortel. Hieronder vind je een omschrijving van zo’n dorp.
De kerk is het centrum van het dorp, en daaromheen is de horeca rijk vertegenwoordigd, vaak rond
een aantrekkelijk dorpsplein. In deze dorpjes zijn vaak gezellige winkeltjes te vinden en gastvrije
mensen.
Ook in het landschap eromheen krijg je een welkom gevoel. De typisch Brabantse
langgevelboerderijen kenmerken het landschap. Bij een aantal hiervan bent u van harte welkom "om
eens achterom te komen" en een kijkje in de stal te nemen of de streekproducten te kopen in de
boerderijwinkel.
Een paar van dit soort dorpjes die passen binnen dit beeld zijn: Eersel, Oirschot, Oisterwijk en
natuurlijk Hilvarenbeek.
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Bijlage: Snelfietsroute Tilburg – Den Bosch
Waarom is deze snelfietsroute wenselijk?
De steden ’s-Hertogenbosch en Tilburg liggen hemelsbreed op goed befietsbare afstand van elkaar.
Van stadshart tot stadshart gaat het om nog geen 22 kilometer. Het zijn beide grote steden, samen
goed voor circa 320.000 inwoners en duizenden arbeidsplaatsen. Bovendien vinden we de kernen
van Berkel-Enschot, Udenhout, Helvoirt, Haaren en Vught tussen beide steden. Vanuit deze kernen
vertrekken er dagelijks veel ondernemers, scholieren en werknemers naar Tilburg of Den Bosch. Er
zijn meerdere opties voor een snelfietsroute op dit traject, de huidige mogelijkheden om te fietsen
van stad naar stad zijn voor het FietsForum een doorn in het oog. Elk van de bestaande
mogelijkheden kent duidelijke nadelen. Langs de N65 is het fietsen ongezond en onaangenaam.
Omdat de kruispunten zijn geoptimaliseerd voor het autoverkeer, sta je als fietser vaak op meerdere
punten lang te wachten op groen licht. De tegenhanger hiervan is de route over de oude Bossche
Baan langs de zuidkant van de Loonse en Drunense duinen. Aangenaam fietsen met ruimte voor
snelheid, maar wel vele kilometers extra, waar je als forens niet op zit te wachten iedere ochtend.
De route door de kernen van Udenhout, Helvoirt en Vught is eigenlijk geen optie te noemen. Het
FietsForum ziet op dit traject veel mogelijkheden voor verbetering.

Welk traject geniet de voorkeur?
De ideale verbinding waarvoor het Fietsforum pleit is een nieuwe snelfietsroute parallel aan de
spoorlijn Tilburg – Den Bosch. Deze nieuw aan te leggen verbinding begint tussen Berkel-Enschot en
Udenhout en loopt tot de rand van Vught. Deze optie wordt aangeduid met een 1 op de
onderstaande kaart. Aan de kant van ’s-Hertogenbosch loopt het traject vervolgens via Kamp Vught
en langs het afwateringskanaal de stad in. Ter hoogte van het nieuwe Ricoh kantoor zijn er meerdere
vervolgroutes denkbaar. Aan de kant van Tilburg loopt de route via de Sweelincklaan de stad in.
Door het overgrote deel van het traject langs het spoor te leggen ontstaat er een mooie rechte
verbinding met een minimaal aantal onderbrekingen. Ten opzichte van de huidige mogelijkheden
betekent het nieuwe traject een reductie van 2,5 fietskilometers en vooral veel tijdwinst. Wanneer
het nieuwe stuk snelfietsroute onhaalbaar blijkt, zien we de meeste potentie in een upgrade van de
nu praktisch onzichtbare route tussen Udenhout en Helvoirt, via de Leemkuilen, de Hooghoutseweg
en de Gijzel. Deze optie wordt met een 2 aangeduid op de kaart hieronder.
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Kaart met voorgestelde tracé tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Gele stippen duiden nieuwe infra
aan, rest is over bestaand netwerk

Wat moet er nog gebeuren?
De voornaamste actie bestaat uit de constructie van de snelfietsroute tussen Udenhout en de
IJzeren Man. Het gaat om een stuk van 7 kilometer nieuw fietspad en het is daarmee de grootste
constructie binnen de Visie Snelfietsroutes van het FietsForum Tilburg. Ook moeten enkele
kruisingen heringericht worden om het fietsverkeer in de voorrang te brengen en de situatie te
verduidelijken. Voorts verdienen meerdere bochten de aandacht, omdat ze momenteel te scherp
zijn en daarom niet thuis horen in een snelfietsroute.
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