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1. Achtergrond



Onderdeel van het verstedelijkingsakkoord 
Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT)

Vanuit een integrale, kwalitatieve ambitie willen wij een zo 
substantieel mogelijke bijdrage leveren aan de kwantitatieve 
nationale woningbouwopgave. Vanuit de specifieke kwaliteiten van 
onze regio gaan we (grootschalige) locaties aanwijzen waar we de 
integrale opgave in wisselende accenten gaan vormgeven binnen 
vijf hoofdthema’s: (1) Economie, (2) Ruimte, Landschap en Natuur, 
(3) Wonen, (4) Mobiliteit en (5) Energie & Klimaat.

Intentieverklaring Verstedelijkingsakkoord:



Regionale ontwikkelclustersSRBT: deelgebieden



Deelgebied van verstedelijkingsakkoordSRBT: ruimtelijke structuren



Deelgebied van verstedelijkingsakkoordSRBT: Oostflank als pilot





2. Analyse vanuit groter perspectief



• RIJK: Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Klimaatagenda: bosstrategie LNV en advies
…

• PROVINCIE: Verordening Ruimte
Natuurnetwerk Brabant (o.a. Natura-2000)
Van Gogh Nationaal Park i.o. (Masterplan)
…

• REGIO: Regionale energie- en klimaat strategie (REKS)
Regiobod OV 2040
Midpoint agenda
Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg
Perspectief op wonen en woningbouw 2021
Bedrijventerreinafspraken 2020-2024
…

• GEMEENTEN: Omgevingsvisie gemeente Tilburg 2040
Bestuursakkoord  gemeente Tilburg 2018-2022
Uitvoeringsagenda Koel Tilburg 2050
Masterplan Landschapspark Pauwels
Stadsnatuurkaart 2040
…

WELKE BELEIDSVELDEN ZIJN VAN BELANG 
VOOR DEZE OPGAVE?

Omgevingsvisie gemeente Oisterwijk
Bestuursakkoord “Gemeentelijk perspectief over grenzen heen” 
Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2021
Beleidsvisie Toerisme & Recreatie Oisterwijk 2014 – 2020
Economische visie Oisterwijk 2018 – 2022
Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk
Kadernota Groen 2012-2021
…



• Volledige spreiding (nevel) en menging van steden, dorpen, natuur en landschap.
• Dat kenmerk vormt de essentie van de onderscheidende identiteit.
• Nauwelijks concentraties van steden of landschap, zoals dat zichtbaar is in de Randstad.

BRABANTSTAD: 2E ECONOMIE VAN NEDERLAND - 1,5 MILJOEN INWONERS



Loonse- en Drunense Duinen

Leemkuilen

Oisterwijkse Vennen / 
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NATIONALE OMGEVINGSVISIE

• Er zijn 4 prioriteiten aangegeven



• 4 gelijkwaardige prioriteiten, maar verschillende lagen.

• Klimaatadaptatie (REKS) gaat niet alleen over energieopwekking, maar óók over bodem en 

verdroging (water vasthouden), ruimte voor landschapselementen en klimaatbossen.

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie én een toekomstbestendige ontwikkeling van het 
landelijk gebied (landschap) vormt de basis voor sterke en gezonde steden en regio’s en een 

duurzaam economisch groeipotentieel.

• Dit vertaalt zich mede in het internationale adagium ‘landschap als vestigingsvoorwaarde’ 

NATIONALE OMGEVINGSVISIE

LANDSCHAP IS DE BASIS



LANDSCHAP ALS BASIS: 
3 SAMENHANGENDE THEMA’S I.K.V. VERSTEDELIJKING 

1. VESTIGINGSKLIMAAT Landschap als vestigingsvoorwaarde

2. KLIMAATADAPTATIE Landschap als middel voor klimaatadaptatie

3. MOZAIEK BRABANT Brabantse manier van verstedelijking



1. ‘LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE’



• Vanuit ‘landschap als vestigingsvoorwaarde’ werkt 

Tilburg aan drie stadsregionale parken rondom de 
stad.

• Landschapspark Pauwels vormt de verbinding 

tussen de stad, de Loonse- en Drunense duinen en 
Het Groene Woud. 

• Het landschapspark en de natuurgebieden zijn 

onderdeel van het grotere Van Gogh Nationaal Park.

OMGEVINGSVISIE 2040

‘LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE’



BESTUURSAKKOORD 2018-2022

‘LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE’

‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ 

• 1. Inclusieve stad

• wonen, betaalbaarheid

• 2. Duurzame stad

• duurzame mobiliteit

• klimaatadaptatie (water, 

verdroging, hittestress) en 

energiestrategie (REKS)

• versterken van natuur en 

biodiversiteit

• respectvol omgaan met 

landschap en erfgoed

• 3. Vitale stad

• 4. Samen en dichtbij – met impact



MASTERPLAN VAN GOGH NATIONAAL PARK

‘LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE’

• Topeconomie vraagt om 

toplandschap!

• Investeren in ontwikkeling natuur 

en landschap 

• ruim veertig Brabantse partners

HOE? 

> investeren in het landschap van de 

toekomst:

• Met een Kompas 
• Langs vier samenhangende ontwikkellijnen:

• 1.  Natuur, landschap en erfgoed als kans.

• 2.  Perspectief voor boeren en duurzame 

(voedsel)productie.

• 3.  Natuur en landschap tot in het hart van de steden en 
dorpen.

• 4.  Ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam 

(cultuur)toerisme.   



‘VAN GOGH NATIONAAL PARK’

investeren in natuur, cultuurhistorie 
en landschap als kans:

NATUUR

• Versnelde voltooiing van het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) + robuust netwerk daarbuiten.

CULTUURHISTORIE

• Versterken van bestaande waardevolle 
cultuurlandschappen.

LANDSCHAP / KLIMAAT

• Bodem, water en het landschappelijk systeem 
zijn leidend voor alle opgaven.

• Natuur en landschap tot in het hart van 

steden en dorpen.



SAMENVATTEND: ‘LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE’

• Investeren in landschap en natuur hebben
topprioriteit

• Behouden en versterken biodiversiteit

• Respectvol omgaan met landschap en erfgoed

• Engament tussen boer en stedeling versterken

• ‘Elke ingreep moet waarde toevoegen aan het 
landschap’ (bestuursakkoord)

• Landschap niet als uitgangspunt
voor verstedelijking nemen.



2. KLIMAATADAPTATIE: ‘LANDSCHAP ALS MIDDEL’



‘KLIMAATADAPTATIE – VERDROGING EN HITTESTRESS OP ZANDGRONDEN’

Samenhang tussen verdroging, hittestress, 

bodem en biodiversiteit

• Binnensteden en buurten zijn veel warmer dan buitengebieden 
(hittestress).

• Buitengebieden: zandgronden veel warmer dan buitengebieden elders.

• Loofbossen zoals De Brand en Noorderbos vormen koele gebieden.

• Klimaatadaptatie in buitengebieden is ook nodig.

• versterkend effect hittestress tegengaan.



‘KLIMAATADAPTATIE – REKS REGIO EN KOEL TILBURG’

Klimaatonderlegger 

landschap + beleid

• investeren in klimaat als opgave en kans 
voor een gevarieerd, natuurlijk en vitaal 

buitengebied (klimaatbuffer om de stad).

• Dalend grondwater rondom de stad, 
toenemende droogte en hittestress.

• Bedreiging van toenemend verhard 

oppervlak en beperking infiltrerend 
vermogen.

• Kansrijk infiltratiegebied: bronherstel en 

tegengaan verdroging.

• Volop kansen voor ontwikkeling 

klimaatregulerende bossen en –vegetaties.



‘KLIMAATADAPTATIE – BOSSTRATEGIE RIJK, PROVINCIE EN ADVIES CRa

enkele adviespunten CRa:

• Sluit aan bij karakteristieken landschap.

• Maak bufferzones rondom Natura-2000 met 

nieuw bos en bomen (stiksstofdepositie).

• Laat bosstrategie en verduurzaming landbouw 
samen opgaan:

• saneren intensieve bedrijven
• (biedt kansen voor woningbouw)

• Bevorder een aanzienlijke uitbreiding van bossen

in de nabijheid van dichtbevolkte gebieden.



PROVINCIE: ‘GEBIEDSGERICHTE AANPAK STIKSTOF’

vraagstukken
• verdroging als gevolg van 

klimaatverandering
• uitputting van de bodem
• teveel stikstofneerslag
• transitie van de landbouw
• vrijkomende agrarische 

gebouwen
• energietransitie
• woningbouw- en 

infrastructuurvraagstukken.

kansen
• vraagstukken slim 

combineren en in 
samenhang oppakken.



‘EEN NATUURLIJKE TOEKOMST VOOR NEDERLAND IN 2120’



SAMENVATTEND: ‘LANDSCHAP ALS MIDDEL VOOR KLIMAATADAPTATIE’

• investeer in ‘koel’ buitengebied met hoge
biodiversiteitswaarden.

• verdroging tegengaan door verbeteren infiltratie
en meer vernatting.

• aanleg van klimaatbossen en vegetaties rondom
steden (baseren op karakteristieken landschap)

• stikstofreductie: saneren van intensieve bedrijven
rondom Natura-2000 gebieden en aanleg van 
bossen rondom Natura-2000 (bufferzones).

• vergroten van hittestress versterkende
effecten (verstedelijking buiten de stad).

• infiltratiegebieden (tijdelijk) bebouwen
en verdichten.

• stikstofproblematiek los zien van 
verduurzaming landbouw en
klimaatadaptatie landschap. 



3. Brabantse manier van verstedelijken

• BrabantStad Mozaïekmetropool 

(Mozaïek Brabant)

• Verstedelijkingspatronen in 

Nederland vs. Brabant

• Inzicht in ontstaan dorpen en 

steden in Brabant



illustratie van de metafoor BrabantMozaïek uit het Adviesrapport ‘BrabantStad MozaïekMetropool’(2006) 

bron: Bosch Slabbers

VERSTEDELIJKINGSPATRONEN: VOORTBOUWEN OP BRABANTMOZAIEK 



GEOMORFOLOGISCHE KAART

• Brabant: zeer kleinschalige afwisseling in landschap als gevolg van verschil in 
bodem, occupatie en grondgebruik.

• Hierdoor weinig grootschalige structuur in het landschap: juist fijnmazig mozaïek. 
• Brabantse land: mix van typen en kleuren die samen de identiteit vormen.



GEOMORFOLOGISCHE KAART / BRABANT MOZAIEK

• Dekzandruggen: hoog en droog (steden en dorpen)
• Dekzandvlakten: laag en nat (bosgebieden, Meijerij, Het Groene Woud e.d.)
• In Brabant groeien steden en dorpen niet aan elkaar en is natuur altijd dichtbij.

• investeren in klimaat als kans voor een gevarieerd, natuurlijk en vitaal buitengebied: 
• de juiste gebieden inzetten voor klimaatadaptatie



• In Brabant is een volledige spreiding van steden
en dorpen, en natuur en landschap zijn altijd
dichtbij (Brabant Mozaiek).

• Borduur voort op het Brabantse patroon van 
verstedelijking.

• Steden en dorpen groeien niet aan elkaar, in 
tegenstelling tot de Randstad.

• ‘Luisteren naar het landschap’ als basis voor
klimaatadaptatie én verstedelijking.

• géén groot-Tilburg: Tilburg en dorpen
niet nog meer naar elkaar toe laten 
groeien en zeker niet buiten de tangent.

• geen ‘randstedelijk’ Zwaluwenbunders
meer als zoekgebied verstedelijking.

• Let op met sluik-verstedelijking in het 
landschap: Ruimte voor Ruimte
villawijken. In die vorm beter als
onderdeel van dorpsuitbreidingen.

• niet (tijdelijk) bouwen in natte gronden.

SAMENVATTEND: ‘BRABANTSE MANIER VAN VERSTEDELIJKEN’



Twee hoofdtypen verstedelijking in onze regio typen 
verstedelijking

1. Binnenstedelijke verdichting: prioriteit (NOVI-voorkeursvolgorde)

a. Zoveel mogelijk in nabijheid van OV-knooppunten

b. Verdichten op maat: geen hoge concentratie van woontorens, maar meer 
gelijkmatige verdichting langs OV-as. Verstedelijking met oog voor versterking 
van de identiteit

c. Zoveel mogelijk in gemengde hoogstedelijke milieus (Metromix), waar wonen, 
werken en verblijven zoveel mogelijk gecombineerd worden

d. Zoveel mogelijk hand-in-hand met vergroting en vergroening van de openbare 
ruimte en realisatie van netwerkstructuur en ov-visie (Gezondheid)

e. Inclusiviteit: extra aandacht voor verstedelijking in aandachtswijken en 
betaalbaarheid in de breedte 

2. “VGNP-verstedelijking” o.a. in Oostflank (Berkel Enschot, Udenhout, 
Biezenmortel, Haaren en Oisterwijk): 
“De grootste en beste Natuur-inclusieve Gebiedsontwikkeling van Nederland”. 
Betaalbaar wonen in het groen, In de toekomst op enkele minuten treinafstand van 
dynamisch centrum-stedelijk gebied: onze USP!



3. Analyse van de woningmarkt 
Oostflank



De minst betaalbare woningmarkt van de SRBTelijking



Overaanbod van woningen in het zeer hoge segmentng



Conclusies woningmarkt typen verstedelijking

Een zeer exclusieve, ontoegankelijke woningmarkt:

◦ Er staan meer woningen te koop van boven een miljoen dan onder de 3 ton

◦ De gemiddelde woning is 200 m² en kost €700.000

◦ Totaal aanbod van betaalbare woningen (<€300.000) slechts een handvol (17 
eind 2020)

Dus: serieuze interventies nodig om woningmarkt in balans te brengen:

◦ Tilburg Inclusieve Stad: sterke focus op toevoegen van betaalbare woningen, 
vooral in dit gebied

◦ Meer woningen voor zowel starters als senioren, kan ook in mix

◦ Maar wel: vanuit groen en mobiliteit. Ontwikkeling van dit gebied gaat vanuit 
natuur en landschap!



4. Ruimtelijk concept voor het 
gebied vanuit:

landschappelijke kwaliteiten
vitaliteit van de dorpen

duurzame mobiliteit



Ruimtelijke conceptkaart



Hoofdpunten totaalvisie en ambitie

1. Een werkelijk uniek deelgebied van ons verstedelijkingsakkoord – een sub-regionale 
uitwerking van Van Gogh NP optima forma. Landschap en mobiliteit als basis. 

2. Ontwikkeling nieuw NS station i.c.m. bestaand NS station Oisterwijk: duurzame 
mobiliteitsontwikkeling, naar uitmuntende bereikbaarheid

3. Economische dragers versterken en nieuwe ontwikkelen: recreatie & toerisme, 
duurzame landbouw en boomteelt, etc. Ook ruimte voor (m.n. circulaire) 
bedrijvigheid. Kansen voor woningbouw vanuit landbouwtransitie benutten en 
versterken van de leefbaarheid/vitaliteit in de dorpen

4. Vanuit landschap/natuurontwikkeling, zoeken naar ruimtelijk inpassingsvermogen 
om woningen te ontwikkelen van buitengewone kwaliteit – en betaalbaar! We willen 
de behoefte aan dorps/landelijke woonmilieus samen oplossen. Geschat totaal 
laadvermogen: ±5.000 woningen (Tilburg + Oisterwijk)

5. Nauwe samenwerking tussen gemeenten Tilburg en Oisterwijk: uitwerken van een 
integraal concept voor ontwikkeling van dit gebied, als voorbeeld voor de rest van de 
regio. Past in de nieuwe ‘gebiedsgerichte benadering’ van de provincie

Ambitie

De grootste (en beste) natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van Nederland!



5. Fasering en proces



1. Fase I: Verkenning en uitgangspunten (september 2020 – juni 2021)

a. Gebiedsdefinitie met uitgangspunten en ambities, vaststelling juni 2021

b. Prioritaire deelgebieden (m.n. versnellingslocaties woningbouw) per gemeente nader uitwerken 
vanuit hoofdpunten en ambitie. Opzet lokale samenwerkingstrajecten (reeds gestart)

c. Besluit om Koersdocument uit te werken i.s.m. provincie en andere partners

2. Fase II: Koersdocument (oktober 2021 – juni 2022) onder supervisie van Berno Strootman

a. Landschappelijk casco en bosstrategie kwantificeren

b. Duurzame mobiliteit: verkenning nieuw NS-station, aanvullen met bredere mobiliteitsstrategie voor 
gehele gebied (i.s.m. Goudappel Coffeng)

c. Woningbouwambitie en programmering nader uitwerken, in nauwe participatie

d. Ruimte voor (nieuwe) economische dragers nader uitwerken: toerisme/recreatie, 
bedrijventerreinen, agrarische transformatie/innovatie, hotspots ETUI

e. Tactisch instrumentarium en organisatiemodel voor realisatie

3. Verankeren als onderdeel van Verstedelijkingsakkoord en RIA (Q2 2022)

Vervolgstappen: bespreekpuntenFasering en proces



6. Biezenmortel: een belangrijke rol in 
het geheel



Biezenmortel

➢De “Groeiparel” van Pauwels Oost!
▪ Kleinste kern in het gebied die kan/zou moeten groeien om het “mozaïek” beter in balans te 

brengen: natuur en woningbouw kan juist hier prachtig samenkomen!

▪ Ruimtelijk/landschappelijk gezien mogelijkheden binnen en direct grenzend aan contouren van 
het dorp. Geschat laadvermogen: ±600 woningen. Wens vanuit Dorpsvisie is haalbaar.

▪ “Groei met Kwaliteit” in termen van zowel woningen, natuur, bereikbaarheid, voorzieningen en 
nieuwe economische dragers (werkgelegenheid) 

➢Traject Koersdocument: samen verder uitwerken van integraal ontwikkelplan 
Biezenmortel, met deelprojecten in samenhang en logische fasering:

1. Natuur-inclusieve woningbouw (=vanuit versterkt landschappelijk casco – “De Brand het gebied 
in trekken” – woningbouw realiseren)

2. Landpark Assisië verder ontwikkelen als moderne en veelzijdige “Zorghub”

3. Kansen voor een nieuw toeristisch/recreatief gebied aan de noordzijde onderzoeken, i.c.m. 
landbouwtransitie en verbeterde toegankelijkheid. 

4. Rondom Biezenmortel: bestemmingsgebieden voor zowel natuurontwikkeling als landbouw en 
boomteelt benoemen

5. En nog een droom…



Deze basis samen verder uitwerken!


