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Aanleiding
De gemeente Veghel laat voor elk van haar 
kerkdorpen een structuurvisie opstellen. De 
structuurvisie Mariaheide is hiervan de derde. 
Een belangrijke basis voor de structuurvisie 
ligt in de ‘StructuurvisiePlus’ en de ‘Nota 
Wonen’.
Deze structuurvisie voor Mariaheide is 
gemaakt door Strootman Landschaps-
architecten in samenwerking met 
Laagland’advies. Bij Strootman 
Landschapsarchitecten lag het accent op 
de projectleiding, de ruimtelijke aspecten 
en op de uiteindelijke structuurvisie. 
Bij Laagland’advies lag het accent op 
de programmatische aspecten (wonen, 
leefbaarheid e.a.) en op de communicatie. 
Mariaheide heeft een actieve dorpsraad, die 
nauw is betrokken bij de ontwikkeling van de 
structuurvisie.

Status en ambitie
De gemeente Veghel heeft deze 
structuurvisie laten maken omdat zij ervan 
overtuigd is dat de ruimtelijke kwaliteit van 
dorp en omgeving worden vergroot, door 
toekomstige veranderingen aan te sturen 
vanuit een samenhangende overkoepelende 
visie op het geheel.

Op basis van de structuurvisie worden 
uiteindelijk concrete bestemmingsplannen 
opgesteld en worden bestaande 
bestemmingsplannen geactualiseerd. De 
structuurvisie vormt ook de basis voor 
herstructurering en herbestemming van 
gebouwen of openbaar gebied. Daarnaast 
fungeert de structuurvisie als toetsingskader 
voor initiatieven die aan de gemeente 
worden voorgelegd door andere partijen.

Plangebied
Mariaheide is een van de kerkdorpen in de 
gemeente Veghel en ligt tussen de kernen 
Uden en Veghel aan de provinciale weg. 
De structuurvisie is gericht op de parochie 
Mariaheide (zie kaartje hiernaast).

Opzet van de structuurvisie
Deze structuurvisie beschrijft eerst in het kort 
de ontwikkelingsgeschiedenis van Mariaheide 
(hoofdstuk 2). Vervolgens wordt een analyse 
gemaakt van het wonen en de leefbaarheid 
in Mariaheide, die uitmondt in een 
verzameling sterke en zwakke punten, en 
kansen en bedreigingen (hoofdstuk 3 en 4).  
Daarbij wordt ingegaan op de resultaten van 
de werkgroepen uit Mariaheide, die actief 
zijn geweest tijdens het opstellen van deze 
structuurvisie. De werkgroepen hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse. 
Op basis van de analyse wordt in hoofdstuk 
5 een aantal opgaven voor de toekomst 
geformuleerd en wordt een streefbeeld 
voor Mariaheide in 2018 beschreven. Deze 
opgaven en het streefbeeld leiden tot een 
programma voor wonen en leefbaarheid 
(hoofdstuk 6). De ruimtelijke voorstellen 
worden, samen met een analyse van de 
huidige situatie, gepresenteerd op vier 
schaalniveaus. In hoofdstuk 7 wordt de 
gewenste ruimtelijke hoofdstructuur van 
Mariaheide in een wat groter verband 
aangegeven. In hoofdstuk 8 worden 
voorstellen gedaan voor de ruimtelijke 
structuur van de dorpskern. In hoofdstuk 
9 wordt ingegaan op het dorpscentrum. In 
hoofdstuk 10 tenslotte, wordt een aantal 
spelregels op straatniveau geformuleerd.

1 Inleiding

De kerk in 1907 (nog zonder toren)
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Mariaheide is een jong dorp van nog geen 
eeuw oud. Toch is er in de omgeving van 
Mariaheide al eeuwenlang sprake van enkele 
agrarisch georiënteerde buurtschappen. De 
huidige inrichting van het plangebied is het 
gevolg van een eeuwenlange ontwikkeling 
en kan niet worden begrepen zonder inzicht 
in de krachten die er in het verleden op zijn 
uitgeoefend. Daarom wordt hier in grote 
lijnen de ontwikkeling van het plangebied 
geschetst, voor zover deze van invloed is op 
de huidige inrichting. 
  
Abiotisch landschap
Mariaheide ligt op een langgerekte, 
wat hogere rug in het landschap. Deze 
dekzandrug is ontstaan in de laatste ijstijd, 
toen zand werd aangevoerd door de 
wind. Aan beide zijden van de rug loopt 
het landschap af. De rug loopt globaal van 
het noordwesten naar het zuidoosten, 
evenwijdig aan de Leigraaf en de Peelrand-
breuk bij Uden. Ten oosten en ten westen 
van de rug lag een dekzandvlakte. Mensen 
vestigden zich op de hoger gelegen delen. 
Grote delen van het gebied waren tot 
ongeveer 1900 niet ontgonnen. Deze 
woeste gronden waren vaak begroeid met 
heide en werden gebruikt voor het weiden 
van schapen en het steken van plaggen. Op 
de hoger gelegen gronden rond Mariaheide 
werd eeuwenlang een mengsel opgebracht 
van heideplaggen vermengd met mest. 
Daardoor zijn deze gronden nog hoger in 
het landschap komen te liggen en is hierop 
een dikke humeuze eerdlaag ontstaan, de 
zogenaamde enkeerdgronden.

Gehucht De Weijhoef
De eerste tekenen van leven van Mariaheide 
komen uit 1473. Toen lag in de buurt van 
de huidige Udenseweg en de Wethouder 
Donkersweg een nederzetting: De Weijhoef. 

De plaats waar Mariaheide nu ligt werd toen 
aangeduid als ‘aen den Heyde’. In 1648 
werd door pastoor Houbraken van Veghel 
een eerste houten kerkje gebouwd op de 
grens met Uden, in de tijd dat Mariaheide 
onderdeel was van Staats-Brabant, waar 
het Rooms-Katholieke geloof verboden was 
(Uden viel daarbuiten). Eind 19e eeuw wordt 
gesproken over het gehucht “de Veghelse 
Hei”. De Pastoor van Haarenstraat is in 
oorsprong een middeleeuwse, recht over de 
heide getraceerde weg. De heidevelden in 
de omgeving van Mariaheide werden vooral 
in de 18e en 19e eeuw ontgonnen, eerst 
aan de westkant van de huidige provinciale 
weg en pas eind 19e eeuw aan de oostkant 
daarvan. Het op grote schaal beschikbaar 
komen van kunstmest rond 1880 heeft 
hierin een belangrijke rol gespeeld. Het 
wegenpatroon van Mariaheide stamt voor 
een groot deel uit die tijd en is dus vrij 
recent. Naast het bestaande, oude wegen- 
en verkavelingspatroon, dat nu nog goed 
herkenbaar is ten westen van de Kruisstraat, 
ontstond een geheel nieuw rationeel wegen- 
en verkavelingspatroon. De ruimtelijke basis 
voor het huidige Mariaheide is dus gelegd 
door landmeters, die de rechte lijnen hebben 
uitgezet voor de ontginning. 

Parochie en kerkdorp Mariaheide 
In 1906 stichtte pastoor G. Van Haaren de 
parochie. Met behulp van vele parochianen 
bouwde hij in 1907/1908 op eigen kosten 
een kerk, een klooster en een school. De 
toren van de neogothische kerk werd pas 
in 1931/1932 gebouwd. In 1931 werd 
de boerderij van het klooster opgeruimd. 
De school was gevestigd in het pand 
aan de Pastoor van Haarenstraat dat de 
afgelopen jaren dienst heeft gedaan als 
gemeenschapshuis D’n Brak en inmiddels 
wacht op een nieuwe bestemming. Vanaf 

2 Ontwikkelingsgeschiedenis

Pastoor G.C. van Haaren (1873-1945)

Noodkerk (1906)

De huidige kerk met toren (1935)8
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1912 was de school alleen nog voor 
jongens bestemd; meisjes gingen naar het 
Liefdesgesticht dat in dat jaar in gebruik was 
genomen door de zusters Franciscanessen 
uit Veghel. Later was in het klooster ook een 
modevakschool gevestigd. In 1960 trokken 
de zusters zich uit het onderwijs terug. De 
jongens en meisjes gingen vanaf dat moment 
samen naar school, vanaf 1968 naar het 
nieuw gebouwde pand van de Maria ter 
Heideschool. 

Parochiegrens
In 1920 werd er gehoor gegeven aan het 
verzoek van de parochie om Duifhuis bij 
Mariaheide te voegen. In een brief van de 
bisschop wordt duidelijk gemaakt dat de 
spoorlijn Boxtel-Wesel de grens zal zijn 
tussen de parochies Uden en Mariaheide. 
In 1934 wordt de grens verplaatst naar 
de provinciale weg en de plaats waar de 
Duifhuizerweg de gemeentegrens met 
Uden kruist. Daarmee was de huidige 
parochiegrens een feit. De parochiegrens 
definieert ook nu nog de gemeenschap.

Industriële revolutie en de twintigste 
eeuw
Vanaf de stichting van het dorp is het 
landschap in de omgeving ervan aan grote 
veranderingen onderhevig. In eerste instantie 
ging het daarbij om de ontginning van 
de woeste gronden, waarbij uitgestrekte 
heidevelden en moerassen werden omgezet 
in agrarische cultuurgrond. Na de tweede 
wereldoorlog veranderde de omgeving van 
Mariaheide vooral door ruilverkavelingen en 
door de verstedelijking ten westen (Veghel) 
en ten oosten (Uden) van Mariaheide. De 
kaarten op bladzijde11 laten de ontwikkeling 
van de ontginning en de bebouwing zien in 
het gebied rond Mariaheide.

De weg
Mariaheide heeft een haat-liefdeverhouding 
met De weg: de provinciale weg N265 die in 

het dorp de Pastoor van Haarenstraat heet. 
Deze weg, die halverwege de 19e eeuw 
onderdeel werd van een nieuw netwerk van 
provinciale wegen, vormde de basis voor het 
ontstaan van het kerkdorp. Op monumentale 
wijze zijn alle belangrijke gebouwen uit het 
dorp aan deze weg gesitueerd: de kerk, de 
pastorie, de school en het klooster. Ook 
winkels en bedrijven en in eerste instantie 
ook veel woningen werden aan deze weg 
gesitueerd, die immers de belangrijkste 
verbinding met de buitenwereld was. 
Toen Pastoor van Haaren in 1906 de 
parochie stichtte, bestond het verkeer op de 
weg vooral uit wagens met paarden ervoor, 
voetgangers en een paar fietsers (in 1901 had 
1 op de 50 inwoners van Brabant een fiets). 
Auto’s waren er bijna niet. Pas in de jaren 
20 kwam het autoverkeer goed op gang, 
waardoor het aanvankelijke voordeel van de 
ligging van Mariaheide aan de provinciale weg 
al snel een probleem werd. Met de groei 
van het autoverkeer werd de Pastoor van 
Haarenstraat een levensgevaarlijke barrière in 
het dorp.
De weg is sterk bepalend geweest voor 
de ontwikkeling van Mariaheide: langs de 
huizen aan de Pastoor van Haarenstraat 
zijn parallelwegen aangelegd, het 
gemeenschapshuis is verplaatst naar een 
rustiger gedeelte en het dorp is vrijwel 
geheel aan één kant van de weg gegroeid, 
om maar zo min mogelijk last te hebben 
van de doorsnijding van de weg. Nadat 
in korte tijd vijf personen, waarvan drie 
kinderen, dodelijk waren verongelukt, werd 
in 1964 over de provinciale weg zelfs een 
Baileybrug aangelegd. In 1974 werd de 
brug weggehaald en werden verkeerslichten 
geplaatst. Na decennialange verzoeken 
van de dorpsbewoners is nu eindelijk 
de nieuwe autosnelweg A50 in aanleg, 
waardoor in 2003 het aantal auto’s dat door 
Mariaheide rijdt sterk zal verminderen. De 
tijd dat Mariaheide zich afkeerde van de 
weg komt daarmee ten einde; de Pastoor 

De kerk in aanbouw (1907)

Het klooster (1960)

De Oude Brak (jongensschool) (1950)

Baileybrug (1964-1974)10
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Straatnamen Mariaheide

van Haarenstraat kan weer het hart van 
Mariaheide worden.
Volgens berekeningen is de afname van de 
hoeveelheid verkeer in Mariaheide sterk 
afhankelijk van de maatregelen die worden 
getroffen op de huidige N265 tussen Veghel 
en Uden. Het verkeersmodel geeft het 
volgende aantal motorvoertuigen per etmaal 
aan voor de verkeersintensiteit op de N265 
tussen de Hintelstraat en de komgrens in de 
richting van Veghel:
- Huidige situatie (2001): 30.000 
- Nulvariant plus 2015: 18.000 
- Wensbeeld 2015: 3.000 
Het wegennet van de nulvariant plus is gelijk 
aan het huidige wegennet inclusief A50 en 
de nieuwe verbindingsweg tussen de A50 
en de N265. In het wensbeeld 2015 zijn alle 
wegen veilig. In de omgeving van Mariaheide 
betekent dit dat op alle wegen buiten 
de bebouwde kom maximaal 60 km/uur 
wordt gereden en dat op de wegen in de 
bebouwde kom niet harder wordt gereden 
dan 30 km/uur.

Ontwikkeling van Mariaheide
Op de pagina hiernaast zijn kaartjes afgebeeld 
van de omgeving van Mariaheide uit vier 
verschillende perioden. Samen laten 
deze kaartjes een mooi beeld zien van de 
ontwikkeling van het dorp en zijn omgeving 
in de afgelopen 100 jaar. Op de vorige pagina 
is de situatie van 1850 opgenomen. Op die 
kaart is te zien dat nog maar een deel van 
de gronden rond Mariaheide is ontgonnen. 
Vooral aan de zuidoostkant van het huidige 
dorp liggen nog uitgestrekte woeste gronden. 
Van een dorp is nog geen sprake. Met de 
ontginningen is al wel het rechthoekige stelsel 
van wegen aangelegd, dat nu nog steeds de 
basis vormt van Mariaheide.
Op de kaart van 1900 (pagina hiernaast) is te 
zien dat alle gronden inmiddels in cultuur zijn 
gebracht. Langs de Pastoor van Haarenstraat 
staat nog vrijwel geen bebouwing. Wel is 
de zwerm boerderijen te zien ten westen 

van de Kruissstraat. Dit is het oudste deel 
van Mariaheide. Ook is de spoorlijn naar 
Duitsland (Londen-Wladiwostok) inmiddels 
gereed. In 1885 is de (stoom)tramverbinding 
tussen Veghel, Uden en Oss geopend. In 
de volksmond wordt de tram “de Goede 
Moordenaar genoemd”. Door concurrentie 
van de autobus (vanaf 1929) wordt eind 
jaren 30 de tramverbinding opgeheven. 
Rond 1950 is de Pastoor van Haarenstraat de 
nieuwe ruimtelijke hoofdas van Mariaheide 
geworden. Alle nieuwe bebouwing 
wordt aan deze straat gebouwd met een 
zwaartepunt rond het kruispunt met de 
Ericastraat/Hintelstraat. Op de kaart is de 
kerk en het klooster te zien, maar ook de 
Oude Brak de pastorie en het N.C.B.-
magazijn.
Rond 1980 heeft de ruilverkaveling 
gezorgd voor betere agrarische 
productieomstandigheden. Tegelijkertijd zijn 
met de ruilverkaveling ook cultuurhistorische, 
ecologische en landschappelijke kwaliteiten 
verdwenen. In het dorp is de eerste echte 
woonwijk gebouwd. Aan de Kruisstraat is 
de Mariahof te zien. Ook de hoeveelheid 
bebouwing in het buitengebied is sterk 
uitgebreid, zoals bijvoorbeeld aan de 
Bolstweg en de Meester Schendelerstraat. 
Anno 2000 is te zien hoe de bebouwing 
van het oostelijke deel van Veghel in beeld 
komt. Mariaheide heeft nu een aantal nieuwe 
woonbuurten, vooral aan de oostkant van de 
Pastoor van Haarenstraat. De bebouwing van 
het landelijk gebied is toegenomen door de 
bouw van grote schuren, onder andere voor 
de intensieve veehouderij. De gevolgen van 
de ruilverkaveling zijn zichtbaar in de vorm 
van grotere kavels.

Op pagina 14 en 15 wordt de ontwikkeling 
van Mariaheide geïllustreerd aan de hand 
van  foto’s die de zowel de huidige situatie 
laten zien als een foto van dezelfde plaats 
ongeveer een halve eeuw geleden.

Boerderij nabij de Kruisstraat 

Steenoven12
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Inleiding
De kern Mariaheide telde op 1 januari 2003 
1.063 inwoners wonend in 367 woningen. 
Tot de parochie Mariaheide behoort ook 
het buurtschap Driehuizen en de verspreide 
bebouwing rond het dorp. De inwoners van 
Driehuizen zijn grotendeels georiënteerd op 
Mariaheide en bepalen mede het draagvlak 
voor voorzieningen in het dorp. Samen 
met de verspreide bebouwing (boerderijen) 
wonen er in het buitengebied 516 personen 
in 144 woningen. Mariaheide telt vooral 
gezinnen met kinderen. Ruim 70% van 
de ongeveer 410 huishoudens die uit 
twee of meer personen bestaan, worden 
gevormd door gezinnen met kinderen. 
Slechts 13% van de inwoners voert alleen 
een huishouden of woont samen zonder 
geregistreerd samenlevingsverband. 
Mariaheide kent momenteel een lager 
aandeel ouderen dan de totale gemeente 
Veghel, maar de bevolking zal de komende 
jaren explosief snel vergrijzen: van 7% 65-
plussers in 2002 via 19% in 2015 naar 27% 
in 2025.

Wat zijn de toekomstverwachtingen voor 
de leefbaarheid van Mariaheide? Deze vraag 
staat in dit hoofdstuk centraal. Leefbaarheid 
wordt daarbij breed gedefinieerd, als het 
geheel van factoren dat de ontwikkeling 
van het leefklimaat bepaalt. Dat zijn 
in chronologische volgorde fysieke, 
economische, sociale en culturele factoren. 
Ze zijn elk van even groot belang, maar een 
volgende factor kan alleen volwaardig zijn 
wanneer ook de voorafgaande volwaardig 
is. Een goed leefbaarheidsgebouw is de 
basis voor een gezonde, levendige en 
maatschappelijk betrokken gemeenschap. 
De leefbaarheid in Mariaheide is geanaly-
seerd op basis van bijeenkomsten van 

bewoners en van bestaande gegevens. 
Hierbij wordt zowel naar de sterke als de 
zwakke punten van het dorp gekeken en 
naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
Daarbij onderscheiden we ontwikkelingen 
die een kans bieden om de leefbaarheid in 
Mariaheide te verbeteren en ontwikkelingen 
die daarvoor juist een bedreiging kunnen 
vormen. In hoofdstuk 4 is daarvan een 
overzicht opgenomen. Over het algemeen 
komen de bevindingen van de bewoners 
over de leefbaarheid overeen met die 
van de makers van deze visie. Wanneer 
de opvattingen uiteen liepen werd een 
gemotiveerde keus gemaakt.

Sterke kanten en kansen 

Dorps karakter behouden
Een sterk punt van Mariaheide is het dorpse 
karakter. Met name de westkant van het dorp 
is met de oude boerderijen sfeerbepalend. 
Dit dorpsgezicht moet ook in de toekomst 
zoveel mogelijk behouden blijven. Een 
eventuele bedreiging hiervoor vormt het feit 
dat de oude boerderijen geen monumenten 
zijn. Mariaheide heeft ook een aantal andere 
karakteristieke gebouwen, zoals de kerk, 
de pastorie, het klooster, de Oude Brak en 
het pakhuis. De ruimtelijke en functionele 
herinrichting van de Pastoor van Haarenstraat 
vormt een schoolvoorbeeld van hoe in dit 
geval fysieke factoren van doorslaggevend 
belang zijn voor de economische, sociale 
en culturele aspecten van de leefbaarheid. 
De inrichting biedt een unieke kans om 
het dorpse karakter van Mariaheide voor 
de toekomst te versterken. Daarmee 
krijgt ook de dorpsgemeenschap nieuwe 
ontwikkelingskansen. In hoofdstuk 9 wordt 
dit verder uitgewerkt.

3 Analyse wonen en leefbaarheid
Herinrichting Pastoor van Haarenstraat
Door Mariaheide loopt de N265 (Pastoor 
van Haarenstraat), de doorgaande weg 
van Veghel naar Uden. Deze verkeersader 
heeft tot op heden veel verkeersoverlast 
veroorzaakt in Mariaheide. In 2001 bedroeg 
de verkeersintensiteit op de N265 ter 
hoogte van Mariaheide maar liefst 30.000 
voertuigen per dag. De N265 zorgt voor 
veel onveilige situaties. In de jaren 1996 tot 
en met 1999 werden 64 verkeersongevallen 
geregistreerd op het traject vanaf de 
Lippstadsingel tot aan de Goordonksedijk. 
Met de aanleg van de A50 zal echter de 
verkeersintensiteit op de N265 in de 
nabije toekomst sterk afnemen. Daarmee 
ontstaat een kans voor de herinrichting 
van de Pastoor van Haarenstraat. De 
bewoners zijn bang dat verkeersremmende 
maatregelen op de Pastoor van Haarenstraat 
voor sluipverkeer op andere plaatsen in 
het dorp (zoals de Goordonksedijk) zullen 
zorgen of dat de busverbinding door de 
verkeersremmende maatregelen zou kunnen 
verdwijnen. 

Verbreding van de functie van de school
De basisschool van Mariaheide biedt goed 
onderwijs. Het is echter belangrijk om de 
school ook in de toekomst aantrekkelijk te 
houden. Het gevaar is aanwezig dat het 
aantal kinderen in Mariaheide afneemt door 
ontgroening van de bevolking en doordat 
mensen uit Driehuizen na de aanleg van de 
A50 hun kinderen niet meer in Mariaheide 
naar school laten gaan. Volgens een 
prognose van de gemeente zal het aantal 
leerlingen in Mariaheide afnemen van 225 in 
2002 tot 145 in 2017. Er zullen dan kinderen 
van elders moeten worden aangetrokken. 
Een kans is het verbreden van de functie 
van de school. Dat betekent bijvoorbeeld 
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dat naast onderwijs, in hetzelfde gebouw 
ook kinderopvang, een peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang kunnen worden 
gevestigd. Het is dan wel nodig dat het 
huidige schoolgebouw ingrijpend wordt 
gemoderniseerd en een flexibele indeling 
krijgt. Wellicht kunnen bij een verbrede 
functie van de school naschoolse activiteiten 
worden gecombineerd met de activiteiten 
van het nieuwe gemeenschapshuis D’n Brak. 

Ontwikkelen van een goede 
centrumfunctie
Een dorp heeft een centrum nodig; een 
openbare ruimte waar men elkaar kan 
ontmoeten. Een dorpsplein is daarvoor 
in principe een ideale ontmoetingsplaats. 
In Mariaheide ontbreekt echter een goed 
functionerend dorpsplein. Het bestaande 
Dobbelsteenplein doet momenteel vooral 
dienst als parkeerplaats en is niet erg 
gezellig. Bij een herinrichting van de Pastoor 
van Haarenstraat is er een kans voor 
het verbeteren van de belevingswaarde 
van het Dobbelsteenplein. De kansen 
worden vergroot doordat voor een aantal 
aanliggende gebouwen en voorzieningen 
(Rabobank, Klooster) nieuwe bestemmingen 
op stapel staan.

Zorgvoorzieningen voor zelfstandig 
wonende ouderen en voor gehandicapten
Ondanks het feit dat Mariaheide momenteel 
een lager aandeel ouderen kent dan de 
totale gemeente Veghel, zal ook hier de 
komende jaren de bevolking snel vergrijzen. 
De meeste ouderen zullen in hun huidige 
woning willen blijven wonen. Landelijk 
onderzoek laat zien dat de meerderheid 
van de ouderen daaraan de voorkeur geeft. 
Men verhuist pas op het moment dat de 
gezondheid het laat afweten. 

‘Waar niet is verliest de keizer zijn rechten’; 
de ouderen in Mariaheide zullen ook in hun 
oorspronkelijke woning blijven wonen omdat 
er op dit moment nauwelijks specifieke 
ouderenhuisvesting beschikbaar is. Ouderen 
die wel willen verhuizen hebben kortom 
weinig keus. 
Een kans is het bieden van zorg aan huis. 
De trend is dat bestaande schotten in de 
regelgeving voor wonen en zorg worden 
opgeheven. Mensen met een grote 
zorgbehoefte hoeven straks niet meer 
automatisch in een verzorgingshuis te 
wonen. Dit maakt het voor zorginstellingen 
mogelijk om zorg op maat aan te bieden 
aan ouderen die zelfstandig wonen 
(extramuralisering). Een trend in het land 
is de ontwikkeling van zorgsteunpunten in 
dorpen en wijken. Dat neemt niet weg dat 
er altijd ook behoefte zal blijven bestaan aan 
intramurale voorzieningen voor ouderen, 
maar minder dan voorheen.
Hoewel de meeste zorgvoorzieningen in 
de nabije omgeving aanwezig zijn (huisarts, 
tandarts, ziekenhuis), ontbreekt er een 
zorgsteunpunt. De werkgroepen zien het 
klooster als ideale locatie voor een dergelijk 
zorgsteunpunt. De kans bestaat dat het 
klooster met een nieuwe zorgbestemming 
daaraan al op redelijk korte termijn een 
bijdrage kan leveren.
Belangrijk is ook dat de bestaande 
woningen geschikt worden gemaakt voor 
bewoning door ouderen. Hiervoor zijn 
allerlei woningaanpassingen denkbaar. 
Voor Mariaheide vormen de oudere 
huiseigenaren de belangrijkste doelgroep. Er 
liggen kansen om deze groep te adviseren 
bij het aanpassen van hun woning. In het 
woningbouwprogramma moet ook rekening 
worden gehouden met de zo zelfstandig 
mogelijke huisvesting van lichamelijk en 
geestelijk gehandicapten. 

Inbreiden en uitbreiden
De vergrijzing van de bevolking in Mariaheide 
vormt een bedreiging voor het dorp. 
Continuïteit in het woningbouwprogramma 
is daarom essentieel voor Mariaheide. 
Herstructurering en nieuwbouw kunnen 
een basis leggen voor een evenwichtige 
leeftijdsopbouw in het dorp. Verdere 
aantasting van het draagvlak voor de 
verschillende voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld de school en zorgvoorzieningen, kan 
daarmee (deels) worden voorkomen. Naast 
uitbreiding zouden inbreidingsmogelijkheden 
moeten worden aangegrepen. Inbreiden wil 
zeggen dat binnen de bestaande kern locaties 
worden aagewezen, die eventueel voor 
woningbouw in aanmerking kunnen komen. 

Zwakke kanten en bedreigingen 

Te weinig betaalbare woningen voor 
starters 
Voor startende jongeren op de woningmarkt 
is het aanbod in Mariaheide zeer beperkt. 
Bestaande koopwoningen zijn te duur en 
er zijn maar weinig huurwoningen. De 
werkgroepen pleiten daarom voor de bouw 
van meer (huur)woningen die geschikt en 
betaalbaar zijn voor starters. Hierbij moet 
vooral worden gedacht aan appartementen. 
Om de betaalbare woonruimte ook in de 
toekomst betaalbaar te houden, stellen wij 
voor  om één instelling het complete aanbod 
aan betaalbare woningen (zowel huur als 
maatschappelijk gebonden koop) te laten 
bouwen en beheren. Woonbelang Veghel is 
hiervoor de eerst aangewezen organisatie. 
Zij heeft  op dit voorstel in eerste instantie 
positief gereageerd. De bewoners zien voor 
de Mariahof een kans om de woningen 
te renoveren en te bestemmen voor 
jongerenhuisvesting. Volgens Woonbelang 
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zijn deze woningen, door de slechte 
bouwkundige staat en de door de tijd 
achterhaalde plattegronden helaas niet meer 
rendabel te renoveren. 

Woningvoorraad ongeschikt voor 
groeiende groep ouderen
Door de vergrijzing zal de vraag naar 
ouderenwoningen de komende jaren stijgen. 
De woningvoorraad van Mariaheide bestaat 
grotendeels uit vrijstaande en twee-onder-
een-kapwoningen. Deze woningen zijn 
echter niet geschikt voor ouderen die slecht 
ter been en minder vitaal zijn. Mariaheide 
telt slechts 4 koopwoningen en slechts 28 
huurwoningen voor ouderen (Mariahof). 
De huurwoningen zijn bovendien toe aan 
sloop en vervanging. Een verzorgingshuis 
heeft het dorp niet. Wanneer er in de 
toekomst niet voldoende ouderenhuisvesting 
wordt gerealiseerd, worden veel ouderen 
genoodzaakt om Mariaheide te verlaten. 

Voorzieningen
In Mariaheide zijn nauwelijks winkels voor de 
dagelijkse boodschappen aanwezig. Dit gemis 
is vooral voor ouderen een probleem. 
Door de aanleg van de A50 komt er 
bovendien een barrière tussen Driehuizen 
en Mariaheide. Dit kan minder draagvlak 
voor bepaalde voorzieningen in het dorp 
betekenen, zoals bijvoorbeeld de school. 
Wellicht ontstaat er bij een verdere 
vergrijzing alsnog draagvlak voor een kleine 
winkelvoorziening. De SPAR heropent 
momenteel al kleine supermarkten in kleine 
kernen elders in het land.

Accommodatiebehoefte bij verenigingen
Mariaheide kent een bloeiend 
verenigingsleven. In 2002 is het nieuwe 
gemeenschapshuis D’n Brak in gebruik 

genomen. Door aanbouw van D’n Brak aan 
de bestaande gymzaal is een multifunctioneel 
gebouw ontstaan dat ruimten biedt 
voor diverse sport- en (sociaal)culturele 
activiteiten. In het gebouw is eveneens 
een peuterspeelzaal gevestigd en er zijn 
mogelijkheden voor bepaalde vormen van 
jeugdwerk. De gymzaal heeft een primaire 
functie voor het bewegingsonderwijs aan 
leerlingen van de nabij gelegen basisschool 
Maria ter Heide. Ook het plaatselijke 
sportleven kan van de gymzaal gebruik 
maken. De zaaloppervlakte en -hoogte 
leveren wel  beperkingen op voor bepaalde 
takken van sport. Voor de specifieke 
wedstrijdsport moet worden uitgeweken 
naar grotere sportaccommodaties binnen 
de gemeente. De bezettingsgraad van de 
gymzaal is nog niet optimaal, terwijl het 
aantal verenigingen uit Mariaheide dat 
aan wedstrijdsport doet niet groot is. De 
noodzaak voor een grotere sportvoorziening 
is daarom niet aanwezig. Bovendien liggen  
er goed geoutilleerde voorzieningen op 
relatief korte afstand.

Lokale economie
Mariaheide telde in 2002 92 bedrijven 
die goed waren voor 283 banen. Ook 
niet-commerciële instellingen zoals de 
basisschool en de peuterspeelzaal zijn 
daarbij meegerekend (bron: ABF Research). 
Er is een grote betrokkenheid van het 
bedrijfsleven bij de gemeenschap. Dat 
blijkt onder andere uit de sponsoring van 
evenementen en verenigingen. Mariaheide 
is een klein dorp. Kleinschalige bedrijvigheid 
past hierbij. De meeste van de 92 in 
Mariaheide gevestigde bedrijven werken 
op een passende  schaal of zijn agrarische 
bedrijven in het buitengebied. Een paar 
bedrijven is volgens de bewoners uit hun 

voegen gegroeid en hoort inmiddels thuis 
op een bedrijventerrein. Ze vormen nu een 
bedreiging voor het dorpse karakter. Wie 
aan huis een bedrijf wil starten, moet dat 
binnen de huidige regels doen. Verruiming 
van de regels is niet gewenst vanwege de 
onomkeerbare gevolgen op lange termijn.
Net zoals in andere dorpen in de omgeving, 
zal ook in Mariaheide de agrarische 
bedrijvigheid de komende jaren afnemen en 
bovendien een ander karakter krijgen. 

Jongeren hebben geen eigen plek
Voor de jongeren in Mariaheide is een 
tweetal geformaliseerde plekken: De Wij 
en het gemeenschapshuis D’n Brak. De Wij 
is een voormalige wei die met name in de 
zomermaanden gelegenheid biedt voor het 
houden van activiteiten. Zo is o.a. het jaarlijks 
bouwdorp een evenement dat hoofdzakelijk 
jeugd van de basisscholen een plezierige 
week bezorgt.
De ruimte in het gemeenschapshuis (ook 
“de kelder” genoemd) biedt weliswaar 
faciliteiten om bepaalde vormen van 
jeugdwerk te organiseren maar biedt niet die 
mogelijkheden van een specifiek jeugdhonk/
jongerencentrum. De Wij is geen bezit van 
de gemeente maar wordt van een particulier 
gehuurd. De gedachten/wens om op dit 
terrein in de toekomst een permanent 
gebouw te realiseren is niet realistisch 
aangezien het vigerend bestemmingsplan 
bebouwing niet toestaat.
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De basis voor Mariaheide (1915)



Sterk Zwak Kans Bedreiging

Bevolking en 
samenleven

Hechte en actieve gemeenschap. Onevenwichtige bevolkingssamenstelling door 
vergrijzing van de bevolking

Infrastructuur Goede verbinding Veghel-Uden Verkeersoverlast op de provinciale weg (N265/
Pastoor van Haarenstraat)

Parkeerplaatsen bij de kerk zijn niet diep genoeg

Kapotte kanten van smalle asfaltwegen

Slechte verlichting wegen buitengebied

Verkeersremmende maatregelen N265 zoveel 
mogelijk buiten het dorp, binnen het dorp op 
subtiele manier

Versterken dorpskarakter door herinrichting N265

Fietsverkeer zo veilig mogelijk maken

Uitbreiding wandel- en fietspaden in buitengebied

Toename sluipverkeer door de rest van het dorp 
als in de N265 verkeersremmende maatregelen 
worden getroffen.

Verdwijnen busvoorziening door 
verkeersremmende maatregelen

Sluipverkeer door Mariaheide als er onvoldoende 
snelheidsremmende maatregelen worden getroffen

Wonen en 
woningbouw

Kwalitatief goede woningen in dorpse sfeer Onvoldoende betaalbare woningen voor starters 
en ouderen

Te weinig doorstroommogelijkheden

Inbreiding tussen Kruisstraat en Pastoor van 
Haarenstraat 

Sloop en nieuwbouw Mariahof 

Uitbreiden aantal huurwoningen

Continuïteit woningbouwprogramma is belangrijk 
voor evenwichtige leeftijdsopbouw in het dorp

Openbare 
ruimte

Westkant van Mariaheide heeft dorpskarakter en is 
met de oude boerderijen sfeerbepalend

Enkele belangrijke cultuurhistorische elementen 
aan de Pastoor van Haarenstraat zoals de kerk, het 
klooster, de pastorie, de Oude Brak en het pakhuis 

Pand Heijzoo is geen fraai dorpsgezicht Open structuur dorpsrand handhaven

Goed ingericht dorpsplein ontwikkelen (niet alleen 
parkeren)

Verdwenen historische elementen terugbrengen

Meerdere hofjes realiseren

Straten verfraaien met bomen (heeft ook 
verkeersremmende werking)

Boerderijen zijn geen monumenten, dus kwetsbaar

Zorgvoor-
zieningen

Belangrijkste zorgvoorzieningen zijn in de nabije 
omgeving aanwezig (ziekenhuis, huisarts, tandarts)

Geen zorgsteunpunt in het dorp

Geen schoolartsspreekuur in het dorp

Geen buitenschoolse opvang

Zorgsteunpunt in klooster of gemeenschapshuis 
ontwikkelen

Schoolartsspreekuur in klooster of 
gemeenschapshuis ontwikkelen

Het klooster bestemmen voor zorgbehoevende 
ouderen, eventueel met aanleunwoningen (niet in 
de kloostertuin)

Ouderen worden gedwongen te verhuizen door 
een tekort aan zorgvoorzieningen in het dorp

Welzijn Nieuw gemeenschapshuis Geen winkels voor dagelijkse boodschappen

Gebrek aan multifunctionele ruimte (ondanks het 
nieuwe gemeenschapshuis)

Kleine supermarkt (SPAR) terug in het dorp

Ontwikkelen multifunctionele ruimte door 
reconstructie school

Verdwijnen van de Rabobank

Verenigings-
leven, sport en 
recreatie

Bloeiend verenigingsleven

Voldoende ruimte voor culturele verenigingen

Goede buitensportaccommodaties

Wisselende capaciteit en kwaliteit 
binnensportaccommodaties

Te dure accommodaties voor kleine verenigingen

Onvoldoende accommodatie voor jeugdactiviteiten

Binnensportaccommodatie ontwikkelen samen met 
nieuwe tennishal

Betrekken historische gebouwen en buitengebied in 
mogelijke fiets- en wandelroutes

Tekort aan vrijwilligers

‘Vergrijsde’ verenigingen door onvoldoende 
ledenaanwas jongvolwassenen

Lokale economie Grote betrokkenheid van de bedrijven bij de 
gemeenschap (sponsoring).

Aantal (industriële) bedrijven is te groot voor het 
dorp (o.a. Heijzoo en Van Lee)

Geen winkel voor levensmiddelen in het dorp (wel 
mobiel)

Kleinschalige dienstverlening aan huis stimuleren

Mogelijkheden voor kleine ondernemingen om te 
starten in het buitengebied 

Hoogstaande Horeca in de Oude Brak

Kleinschalige bedrijvigheid langs de Van Haarenstraat 
stimuleren.

Lokale bedrijven worden te groot voor het dorp, je 
krijgt ze moeilijk weg

Landelijke karakter kan verdwijnen door te veel 
bedrijvigheid.

Jongeren De Wij is ideale ontmoetingsplaats De Wij heeft een zeer slechte grasmat

Ontbreken van ‘eigen plek’ voor jongeren

Ontwikkelen Jeugdhonk (op De Wij)

Onderwijs Kwaliteit van het onderwijs is goed School moet ingrijpend worden verbouwd (zowel 
van binnen als van buiten)

Buitenschoolse opvang ontbreekt

Ontwikkelen brede school met kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en jeugdactiviteiten 
(eventueel verbinden aan gemeenschapshuis)

Verdwijnen van de school door nabijheid Veghel en 
Uden, en de afscheiding van Driehuizen door A50 
(minder leerlingen)

4 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen
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Het klooster nu



Op 16 en 17 september zijn bijeenkomsten 
gehouden met acht bewonerswerkgroepen. 
Ze hebben gediscussieerd over:
•  Lokale economie
•  Wonen & woningbouw 
•  Infrastructuur 
•  (Beeld)kwaliteit openbare ruimte 
•  Jongeren
•  Welzijn
• Sport & recreatie
•  Onderwijs

De resultaten van de werkgroepen zijn  op 
26 september ter toetsing aan de bewoners 
van Mariaheide voorgelegd. Ze vormen een 
belangrijke basis voor deze structuurvisie. Op 
grond van de analyse en de terugkoppeling 
naar de bewoners zijn de volgende opgaven 
voor wonen en leefbaarheid tot 2018 
geformuleerd:
•  De hechte dorpsgemeenschap van 

Mariaheide moet in stand blijven.
•    Daartoe moet de bevolkings-

samenstelling van Mariaheide ook in 
de toekomst zo evenwichtig mogelijk 
blijven. Deze wordt bedreigd door de 
aanstaande vergrijzing en eenzijdigheid 
van de woningvoorraad. Er moet ruimte 
komen voor jonge gezinnen om zich te 
kunnen vestigen.

•  Dat lukt alleen wanneer er voldoende 
en gedifferentieerd woningaanbod is, van 
goedkoop tot duur, in zowel koop als 
huur.

• Vooral voor ouderen en jongeren 
moeten er betaalbare en flexibel 
aanpasbare woningen worden gebouwd. 
Het bestaande woningaanbod is 
grotendeels ongeschikt voor ouderen en 
onbetaalbaar voor jongeren. 

• Voldoende betaalbare woonruimte kan 
worden gerealiseerd door één instelling, 
bij voorkeur Woonbelang, het complete 

aanbod aan betaalbare woningen (zowel 
huur als maatschappelijk gebonden 
koop) te laten bouwen en beheren.

• Naast uitbreidingsmogelijkheden voor 
woningbouw zijn in Mariaheide ook 

 inbreidingsmogelijkheden, zoals het 
gebied tussen de Kruisstraat en de 
Pastoor van Haarenstraat. 

• Een evenwichtige bevolkingssamen-
stelling en –ontwikkeling is noodzakelijk 
om het huidige voorzieningenniveau in 
Mariaheide te kunnen handhaven. 

• De vergrijzing van de bevolking kan ook 
een nieuw draagvlak genereren voor 
kleinschalige winkelvoorzieningen: steeds 
meer ouderen zullen immers van die 
voorzieningen gebruik moeten maken. 

• Door de vergrijzing is er  een toene-
mende behoefte aan een steunpunt 
ouderen- en gezondheidszorg in 
Mariaheide.

• Ook het onderwijs en de kinderopvang 
moeten worden veiliggesteld. Daarvoor 
moet het voorzieningenpeil worden 
verbeterd, bijvoorbeeld door in het 
schoolgebouw naast onderwijs ook 
kinderopvang en naschoolse activiteiten 
te vestigen. Dit vergt een ingrijpende 
renovatie van het huidige schoolgebouw.

• Het nieuwe gemeenschapshuis D’n 
Brak is een belangrijke aanwinst voor 
het dorp. Toch is er nog een tekort aan 
ruimte voor met name binnensport- 
en kleinschalige jeugdactiviteiten. Een 
multifunctionele oplossing is gewenst, 
bijvoorbeeld samen met de school 
of de nog te ontwikkelen tennishal 
(binnensport).

• Voor jongeren moet een eigen 
ontmoetingsplek worden gerealiseerd, 
bij voorkeur bij De Wij. De bereidheid 
tot zelfwerkzaamheid van de jongeren 
biedt een extra kans.

• Lokale bedrijvigheid op een dorpse 
schaal moet worden nagestreefd, 
door bijvoorbeeld het stimuleren van 
kleinschalige bedrijvigheid langs de 
Pastoor van Haarenstraat. Wanneer 
bedrijven te groot worden, moet tijdig 
worden gezorgd voor verplaatsing naar 
een bedrijventerrein in Veghel. 

• Herinrichting van de Pastoor van 
Haarenstraat staat bovenaan de 
lijst van opgaven voor Mariaheide. 
Herinrichting biedt de kans om de 
Pastoor van Haarenstraat in te richten 
als verblijfsruimte. Verkeersremmende 
maatregelen moeten vooral buiten het 
dorp komen te liggen of op een subtiele 
manier binnen de bebouwde kom.

• Voor leefbaarheid en wonen zijn vooral 
de ruimtelijke opgaven van groot belang. 
Mariaheide kent (nog) weinig sociale 
problematiek. Belangrijke aspecten als 
de herinrichting van de Pastoor van 
Haarenstraat en woningbouw zijn vooral 
ruimtelijke opgaven. Omgekeerd geldt 
wel dat een goed voorzieningenaanbod, 
gedragen door een actieve en betrokken 
gemeenschap onmisbaar is voor het 
daadwerkelijk functioneren van een 
mooi vormgegeven dorp.

Dorpsconcept en streefbeeld voor 
2018

Dorpsconcept
In Mariaheide doet zich -zoals in veel kleine 
kernen- een lastig verschijnsel voor. Het 
dorp wordt bevolkt door mensen die deel 
uitmaken van een verstedelijkte samenleving, 
maar die toch als een dorpsgemeenschap 
willen (blijven) wonen en leven. Het 
dorp zit dus vooral “tussen de oren”. Dat 
levert een hechte en goed functionerende 

5 Opgaven voor de toekomst
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sociale structuur op. Maar de druk van de 
verstedelijking is zo sterk, dat instandhouding 
van dorpen en een landelijk buitengebied om 
extra aandacht en specifiek beleid vragen. 
Vooral op het gebied van voorzieningen 
kun je in een dorp niet betalen wat in 
veel grotere gemeenschap als een stad 
zelfstandig exploitabel is. Het handhaven 
van kleinschaligheid is extra moeilijk omdat 
de “nieuwe” dorpeling toch een aantal 
omstandigheden en voorzieningen wenst die 
niet bij een dorp, maar bij een stad horen. 
Bovendien maken veel dorpsbewoners 
door de toegenomen mobiliteit gebruik 
van voorzieningen in de omgeving, 
waardoor het draagvlak voor voorzieningen 
in het eigen dorp wordt ondermijnd. 
Dorpsgemeenschappen hebben niet meer 
het zelfverzorgend vermogen van voor de 
oorlog, toen ze samen met het buitengebied 
naast hun sociale structuur ook hun eigen 
‘economietje’ hadden. Met alle beperkingen 
van dien overigens: het leven was vaak zeer 
sober.
Een belangrijke opgave voor de structuurvisie 
is om een dorpsconcept te formuleren, 
dat de dorpse en stedelijke elementen 
in evenwicht brengt. Twee dingen zijn 
dan van belang. Ten eerste moet je 
diversiteit en evenwichtigheid in de 
bevolkingssamenstelling zien te waarborgen. 
Ten tweede moet je je neerleggen bij het 
feit dat breed (economisch) draagvlak voor 
voorzieningen op een dorpse schaal zelden 
haalbaar is. Om dan het doel, namelijk een 
levendige dorpsgemeenschap met passende 
voorzieningen, te kunnen bereiken, moet je 
bestaand draagvlak proberen te versterken. 
Dat kan door het herschikken van allerlei 
functies. Zo kunnen economische en 
commerciële functies met sociaal-culturele 
functies worden gecombineerd. Dat gaat des 
te beter wanneer je toch al bezig bent de 

ruimtelijke randvoorwaarden te veranderen. 
Nieuwe ruimtelijke randvoorwaarden 
kunnen bijvoorbeeld inhouden: meer 
multifunctionele voorzieningen voor meer 
uiteenlopende doelgroepen en inbreiding en 
herstructurering.  

Streefbeeld 2018
Op basis van de inventarisatie en het 
dorpsconcept hebben we een streefbeeld 
voor 2018 opgesteld. Een streefbeeld is 
geen werkelijkheid. Het is wel een beeld 
waartegen je beoogde maatregelen kunt 
afzetten en afwegen. We hebben er zowel 
de opvattingen van de bewoners als onze 
eigen visie in verwerkt. 

In 2018 is Mariaheide nog steeds een dorp. 
Er woont en werkt een sociaal gezonde en 
zelfstandige gemeenschap. De vergrijzing 
is aan het doorzetten. Het is een landelijke 
trend. Maar er is ook plaats voor jonge 
gezinnen.
De samenstelling van de woningvoorraad is 
veranderd. Er zijn meer betaalbare woningen 
voor ouderen en jongeren gekomen, zowel 
in huur als koop. Het zijn zogenaamde 
levensloopbestendige woningen. Daar zit 
inmiddels een aantal flexibel aanpasbare 
appartementen bij. Ze zijn ruimtelijk prachtig 
ingepast in het dorpse beeld van Mariaheide. 
Dat betekent: op een passende schaal en in 
een passende vorm.
Langs de as van de Pastoor van Haarenstraat 
is kleinschalige bedrijvigheid gesitueerd. Ook 
overdag ‘leeft’ het dorp. In restaurant ‘De 
Oude Brak’ wordt exclusief gegeten.
De voorzieningen hebben in 2018 een sterk 
maatschappelijk draagvlak. De bewoners 
blijken bereid er extra economische offers 
voor te brengen: de SPAR in Mariaheide 
is weliswaar iets duurder dan de Aldi in 
Veghel, maar draait als een tierelier. Door 

slim combineren van commerciële en 
maatschappelijke functies kan men ook de 
sociaal-culturele voorzieningen handhaven. 
De snackbar van D’n Brak concurreert 
onder normale commerciële condities 
met de overige horeca-instellingen, 
maar draagt wel bij aan de exploitatie 
van het gemeenschapshuis. En het hele 
dorp profiteert van het zorgloket van 
het zorgsteunpunt in het voormalige 
klooster. Daar zijn ook de voor het dorp 
noodzakelijke intramurale zorgplaatsen 
gerealiseerd.
Het aantal kinderen is iets afgenomen. 
Het fundament onder de school is echter 
versterkt door verbreding van het aanbod 
aan activiteiten binnen het schoolgebouw; 
een ontwikkeling waarvan niet alleen een 
stad, maar ook een dorp kan profiteren. Hier 
worden naast onderwijs ook kinderopvang 
en naschoolse activiteiten aangeboden. Na 
een grondige renovatie van het huidige 
schoolgebouw zorgen de school en D’n 
Brak samen voor de invulling van hun 
gezamenlijke sociaal-culturele aanbod. 
Jongeren hebben al jaren een eigen plek. 
De Wij ligt op een nieuwe plek, die goed 
is gedraineerd, de blokhut is net grondig 
vernieuwd. 
Bij de herinrichting van de Pastoor van 
Haarenstraat is het lang gedroomde 
dorpscentrum gerealiseerd. De bomen in de 
straat groeien al aardig. De bus heeft er nog 
steeds twee haltes binnen, en één buiten de 
bebouwde kom. Door aanplant van bomen 
in de andere straten is het dorp een stuk 
groener geworden.
Er zijn inmiddels samen met de andere 
dorpen van Veghel prachtige fiets- en 
wandelroutes gemaakt. De boeren in de 
omgeving waken over het natuurlijk en 
landschappelijk schoon.
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Het uitwerken van een concreet 
uitvoeringsprogramma voert in het kader 
van deze structuurvisie te ver. De visie is 
immers juist bedoeld als beleidskader voor 
de verdere uitwerking van allerlei plannen 
voor het dorp. Wel geven we hieronder 
aan wat de agenda voor de ontwikkeling 
van Mariaheide van nu tot 2018 zou kunnen 
zijn. Deze agendapunten kunnen dan weer 
richtinggevend zijn voor uitwerkingsplannen 
en programma’s.

Herkenbaar dorpsgezicht
Mariaheide moet zijn dorpskarakter 
behouden. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
het dorpskarakter helpen bewaren of 
versterken. 
Dat sluit niet uit dat de definitie van het 
begrip “dorpskarakter” zowel fysiek als 
sociaal-maatschappelijk in de loop van de tijd 
zal veranderen. Het begrip is niet statisch. 
Gemeentebestuur en dorpsbewoners maken 
hier samen de dienst uit.
Belangrijk in het dorpskarakter zijn op dit 
moment de boerderijen aan de westkant 
van het dorp. Ook de karakteristieke 
cultuurhistorische gebouwen zijn 
beeldbepalend en moeten bewaard blijven. 
Ook in de reconstructie van het lange lint 
van de Pastoor van Haarenstraat moet het 
dorpskarakter worden versterkt.

Openbare ruimte
Versterking van het dorpsgezicht staat ook 
centraal in de vormgeving van de openbare 
ruimte. Daarnaast moet de belevingswaarde 
van de openbare ruimte worden versterkt.  
Het huidige Dobbelsteenplein mist een echt 
positieve belevingswaarde. Een plein is meer 
dan een plak verharding. Vooral de wanden 
van het plein moeten worden vernieuwd. 
Daarbij is het van belang dat er een interactie 
is tussen activiteiten in de wanden en op 

het plein. Wil Mariaheide een levendig 
dorpsplein hebben, dan betekent dat vrijwel 
alle (min of meer) openbare functies, zoals 
horeca en winkels, aan het plein zouden 
moeten worden gesitueerd. Het bebouwen 
van het Dobbelsteenplein is ook een goede 
optie. Parkeren in het dorp moet efficiënt, 
maar ook visueel aantrekkelijk geregeld 
worden (zoveel mogelijk parkeren op eigen 
terrein bijvoorbeeld).

Buitengebied en recreatie
Mariaheide heeft een prachtige open 
aansluiting op het buitengebied. Dat moet 
zo blijven. Vanuit het dorp moeten wandel- 
en fietspaden het gebied ontsluiten, De 
agrarische sector is bereid een aandeel te 
nemen in vormgeving en onderhoud van 
het buitengebied. Zo kunnen recreatief 
aantrekkelijke en goed ontsloten gebieden 
ontstaan. Samenwerking met andere dorpen 
in de omgeving is noodzakelijk.

Infrastructuur en verkeer
Sluipverkeer moet worden tegengegaan en 
gevaarlijke knooppunten moeten veiliger 
worden vormgegeven. 

Bouwen en wonen
Naast uitbreiding moet ruimte voor 
woningbouw ook worden gevonden door 
inbreiding. De grond moet in kleinere kavels 
worden uitgegeven, zodat er goedkoper 
gebouwd kan worden (zowel huur als 
koop). Woonbelang wordt gevraagd de 
goedkope woningvoorraad te bouwen en te 
beheren (inclusief goedkope koopwoningen 
in maatschappelijk gebonden eigendom). 
De woningbouw moet gedifferentieerder 
worden in huur en koop, goedkoop en duur 
en in meer uiteenlopende woningtypes 
(appartementen bijvoorbeeld) . Aan de 
Pastoor van Haarenstraat moet ruimte 

worden gecreëerd voor kleinschalige 
bedrijvigheid.

Wonen voor jongeren
Jongeren kunnen op dit moment geen 
zelfstandige wooncarrière beginnen omdat 
koopwoningen te duur zijn en (betaalbare) 
huurwoningen te schaars. De bewoners 
hebben een voorkeur voor een combinatie 
van ouderen- en jongerenwoningen 
(appartementen) in een gezamenlijk 
complex. 

Wonen voor ouderen
Ouderen zijn op dit moment eigenlijk 
nog verplicht in hun (te grote) woning te 
blijven wonen of naar elders te verhuizen, 
omdat er in Mariaheide geen passende 
vervangende woonruimte te krijgen is. 
Deze woonruimte moet met prioriteit 
worden gerealiseerd. Daarbij is het wel zo 
dat de tendens is dat ouderen veel langer 
in hun ‘gewone’ huis blijven wonen dan 
enkele decennia geleden. Daarom is het 
ook van belang om ouderen te adviseren 
in het aanpassen van bestaande woningen 
voor ouderenhuisvesting. Om ouderen 
de gelegenheid te geven zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven, moet een passende en 
goed bereikbare zorg worden georganiseerd, 
bijvoorbeeld door het creëren van woon-
zorgzones. Een woon-zorg zone is een 
gebied dat zo is georganiseerd en opgezet 
dat de zorgvoorzieningen altijd binnen het 
bereik liggen van met name de oudere en 
gehandicapte bewoners. 

Sterke voorzieningen
De voorzieningen moeten worden versterkt. 
De bestaande voorzieningen vormen een 
goede basis. Winst kan worden geboekt door 
een integrale afweging. Zo kunnen faciliteiten 
voor de (brede) school gecombineerd 

6 De agenda voor de ontwikkeling tot 2018
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worden gebruikt voor sociaal-culturele 
activiteiten van het gemeenschapshuis D’n 
Brak. Een eigen jeugdhonk bij De Wij vormt 
een waardevolle aanvulling. In en om het 
klooster kan een woon-zorgzone worden 
ontwikkeld. Deze kan zowel intramurale als 
extramurale voorzieningen bieden. 

Onderwijs
De ontwikkelingen in het onderwijs moeten 
nauwlettend gevolgd worden (monitor). 
De school moet in- en uitwendig grondig 
worden verbouwd. In de ontwikkeling moet 
worden gezocht naar synergie met andere 
instellingen en voorzieningen

Optimaliseren van accommodaties
D’n Brak wordt intensief gebruikt. Toch 
hebben vooral binnensportactiviteiten en 
kleinschalige sociaal-culturele activiteiten 
te weinig ruimte. Door afstemming bij 
ontwikkeling en gebruik van nieuwe 
accommodaties kan waarschijnlijk 
efficiencywinst worden geboekt (bijvoorbeeld 
door verbouwing en aanpassing van de 
school in relatie tot het functioneren van 
D’n Brak). Alle ontwikkelingen op dit terrein 
moeten de komende tijd scherp worden 
gevolgd en begeleid (zie verder de paragraaf 
Voorzieningen).

Lokale economie
Kleinschalige economie hoort bij een 
dorp,  is ruimtelijk inpasbaar en sociaal-
economisch op dorpse schaal functioneel. 
Een eigen economie brengt immers 
werkgelegenheid en leven in de brouwerij. 
Bij de herstructurering van de Pastoor van 
Haarenstraat kan ruimte worden gecreëerd 
voor deze kleinschalige bedrijvigheid. 
Specifieke regelgeving voor startende 
bedrijven in het dorp is daarbij niet nodig. 

Afspraken over zogenaamde “tijdelijke” 
ontwikkelingen leiden op lange termijn 
meestal tot ongewenste schaalvergroting bij 
de bedrijven en juridische problemen over 
de vestigingsvoorwaarden tussen gemeente 
en doorstartende bedrijven.

Voorzieningen onder de loep

Instandhouding en ontwikkeling van 
voorzieningen zijn van essentieel belang 
voor elk dorp. Mariaheide heeft als gewenste 
ontwikkelingen aangegeven:
• Instandhouding en verbetering van het 

openbaar vervoer. De bushaltes moeten 
blijven, terwijl de Belbus in de toekomst 
voor een meer gedifferentieerde 
voorziening kan zorgen.

• Ontwikkeling woon-zorgzone met 
zorgsteunpunt

• Verbreding van de functie van de school, 
gekoppeld aan verbetering van het 
onderwijs. Daartoe dient de school 
ingrijpend te worden verbouwd.

• Verbetering van en aanvulling op de 
huidige voorzieningen in D’n Brak.

• Een eigen jeugdvoorziening 
(bijvoorbeeld zelfgebouwde blokhut) op 
De Wij.

• Meer zijdelings is instandhouding van 
voldoende horeca-functies aan de orde 
geweest (lijken nu onder druk te staan).

• Een winkel voor de eerste 
levensbehoeften.

• Minimaal een geldautomaat. 
De inmiddels algemene trend bij de 
ontwikkeling van voorzieningen in kleine 
kernen is: integrale aanpak. Het ‘Kulturhus‘ 
(ontwikkeld naar Scandinavisch model) in 
Overijssel is bijvoorbeeld een groot succes. 
Het gaat om concepten waarin bibliotheek, 
lokale omroep, kinderopvang, woon- en 

thuiszorg voor ouderen en gehandicapten 
en dergelijke zijn geïntegreerd. De 
brede aanpak vergroot het materiële èn 
het maatschappelijke draagvlak voor de 
voorzieningen. Er wordt op alle momenten 
van de dag door uiteenlopende doelgroepen 
gebruik van gemaakt. Veel vrijwilligers vinden 
er een tweede thuis. En wat belangrijk is: 
verschillende leeftijdsgroepen ontmoeten 
elkaar.

Landelijk spelen daarbij de ontwikkelingen 
rondom de bibliotheekvernieuwing. In de 
Veghelse dorpen komen we de bibliotheek 
tot nu toe nauwelijks als speler tegen, maar 
hij is er natuurlijk wel (Mariaheide heeft 
bijvoorbeeld een ouderenbibliotheek en 
een bibliobus). Hij heeft de opdracht om 
meer doel-groepgericht te gaan functioneren 
als een breed georiënteerde informatie-
specialist. Klantgerichtheid en service 
staan steeds hoger in het vaandel. Bij de 
verbreding van het aanbod van de school 
en de vernieuwing van het onderwijs in het 
dorp zou de bibliotheek een waardevolle 
rol kunnen vervullen. De bibliotheek is een 
professionele organisatie, die echter ook 
gewend is met vrijwilligers te werken. 
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In Mariaheide doen zich recent twee 
bijzondere nieuwe ontwikkelingen voor. 
• De bewoners hebben voorgesteld om 

Woonbelang het voortouw te laten 
nemen in ontwikkeling en beheer 
van betaalbaar wonen, zowel in huur 
als koop. Woonbelang juicht het 
idee toe. Voor de Mariahof moeten 
nieuwbouwplannen worden ontwikkeld.

• Er is een initiatief om het klooster 
als zorginstelling te gaan exploiteren. 
Een haalbaarheidsonderzoek 
moet duidelijkheid geven over 
de mogelijkheden. Met 30 
verpleeghuisbedden psycho-geriatrie 
als uitgangspunt worden diverse 
combinatiemogelijkheden onderzocht, 
zoals 30 tot 40 zorg/aanleunwoningen 
voor ouderen, zorgwoningen voor 
gehandicapten, een zorginfrastructuur 
voor de ouderenwoningen van 
Woonbelang en een bescheiden 
winkelvoorziening voor de dagelijkse 
eerste levensbehoeften.

Deze voorzieningen kunnen integraal wor-
den ontwikkeld in samenwerking met de 
ruimtelijke vernieuwingen (zie hoofdstuk 
9) (alleen de blokhut op De Wij staat op 
zichzelf). Daarbij kan worden gedacht aan het 
Overijsselse Kulturhus-concept, alsmede een 
moderne woon-zorgstructuur. Belangrijk is 
de betrokkenheid van een aantal (potentieel) 
ontwikkelende partijen, Woonbelang, 
Welstaete en de initiatiefnemers voor de 
nieuwe zorgfuncties in het klooster. Mogelijk 
dat ook een commerciële partij valt te 
betrekken, met het oog op de ontwikkeling 
van niet-sociale woningbouw rond het 
Dobbelsteenplein en het Rabobankgebouw. 
Daarnaast zijn wellicht een bedrijf als de 
SPAR (die op dit moment in kleine dorpen 
nieuwe winkels opent), de eigenaar van 

Café D’n Brouwer en andere lokale 
ondernemers mee te krijgen om gezamenlijk 
een voorbereidingsgroep te vormen 
waarin ook de gemeente en de Dorpsraad 
deelnemen. Deze voorbereidingsgroep 
kan een integraal ontwikkelingsplan 
maken voor het centrum van Mariaheide. 
De structuurvisie schetst de contouren 
waarbinnen deze ontwikkelingen moeten 
plaatsvinden. Zo’n voorbereidingsgroep 
zou kunnen uitgroeien tot een Publiek 
Private Samenwerkingsconstructie (PPS). 
Dat is een rechtspersoon waarin publieke 
en private partijen (waaronder bijvoorbeeld 
commerciële instellingen en Woonbelang) 
door samenwerking synergie creëren. 
De concentratie van deze ontwikkelingen 
bevindt zich op en om het huidige 
Dobbelsteenplein. De structuurvisie laat zien 
dat – ook vanwege de herstructurering van 
de Pastoor van Haarenstraat – de kansen 
op succes hiermee aanzienlijk toenemen 
voor zowel de ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied als voor de ontwikkeling van de 
voorzieningen zelf. 

Daarnaast is het nodig om vanuit de 
betrokken instellingen  eveneens een 
voorbereidingsgroep te vormen die 
inhoudelijke plannen kan maken en 
programma’s van eisen kan uitwerken. Met 
name doordat de plannen van Woonbelang 
en de initiatiefnemers voor de nieuwe 
zorgfuncties in het klooster samenvallen 
met de reconstructie van de Pastoor van 
Haarenstraat en het Dobbelsteenplein, lijkt 
de tijd hiervoor rijp te zijn.

Daarbij is het overigens ook van belang om 
in kaart te brengen welke voorzieningen in 
samenspraak met de zes dorpsraden centraal 
vanuit Veghel kunnen worden ontwikkeld 
voor alle zes de kerkdorpen.
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Bestaande situatie en ontwikkelingen
Het landschap rond Mariaheide is voor een 
groot deel gemaakt door mensenhanden. 
Aanvankelijk leidden de verschillen in bodem, 
reliëf en vochtigheid tot grote verschillen 
in het gebruik en daarmee in het aanzien 
van het landschap. Daardoor ontstonden 
in de loop der tijd grote verschillen tussen 
de gebieden ten noorden, westen, zuiden 
en oosten van Mariaheide. Een mooi, 
afwisselend en ecologisch waardevol 
landschap ontstond als toevallig bijproduct 
van een bepaald agrarisch gebruik.
Gedurende de vorige eeuw werden mensen 
echter steeds minder afhankelijk van de 
abiotische omstandigheden van het gebied; 
het landschap werd steeds maakbaarder. 
Die maakbaarheid is de afgelopen decennia 
vrij eenzijdig ingezet in het verbeteren 
van de productieomstandigheden voor de 
landbouw. Daardoor zijn andere kwaliteiten 
van het landschap in de verdrukking 
gekomen. Zo zijn door perceelsvergroting 
en door de komst van het prikkeldraad 
houtwallen verdwenen, zijn moerassige 
gronden ontwaterd, beken gekanaliseerd, 
wandelpaden verdwenen en zandpaden 
geasfalteerd. Dat heeft weliswaar geleid tot 
verhoging van de productie in de agrarische 
sector, maar tegelijkertijd tot een verschraling 
van de landschappelijke, recreatieve en 
ecologische kwaliteiten. 

Opgave
De opgave voor de komende decennia 
is om het landschap aan te passen aan de 
gewijzigde omstandigheden en wensen. 
Dat betekent in ieder geval een meer 
multifunctionele benadering. Naast de 
productieomstandigheden voor de landbouw 
zijn ook de landschappelijke, recreatieve 
en ecologische kwaliteiten van belang, 

evenals de gewijzigde inzichten over een 
duurzaam waterbeheer. Uitgangspunt daarbij 
is het versterken van de identiteit van de 
verschillende landschappelijke eenheden. 

Gewenste groenstructuur
De kaart op de pagina hiernaast geeft de 
bestaande en de gewenste groenstructuur 
weer voor het landschap in de omgeving 
van Mariaheide. Dit streefbeeld is voor 
een belangrijk deel gebaseerd op de 
StructuurvisiePlus Uden/Veghel en op het 
landschapsbeleidsplan. 

Dekzandrug en oude ontginningen
De dekzandrug is van oudsher de basis voor 
bewoning. Over deze rug liepen belangrijke 
wegverbindingen. Ook in de toekomst 
zal bewoning zo veel mogelijk worden 
geconcentreerd op deze rug. Het landschap 
is hier kleinschalig, met een afwisseling 
tussen open bouwlanden en kleinschalige 
beplantingen. De oude ontginningen ten 
noorden en ten westen van Mariaheide 
zullen in de toekomst kleinschaliger worden 
dan nu. In overleg met grondeigenaren en 
-gebruikers kunnen perceelsgrenzen worden 
beplant met nieuwe houtwallen. Deze 
zorgen voor een kleinschaliger, gevarieerd 
landschap. De houtwallen zijn ook ecologisch 
interessant. Bovendien kunnen in of naast 
de nieuwe houtwallen wandel- of fietspaden 
worden aangelegd, waardoor het makkelijker 
wordt om vanuit het dorp een ommetje te 
maken in de omgeving. In de kaart is een 
voorstel gedaan voor nieuwe houtwallen. De 
lanenstructuur wordt gecompleteerd.

7 Ruimtelijke hoofdstructuur
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Voormalig spoortracé: 
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Voormalig spoortracé:
ecologische verbindingszone en fietspad

Jonge ontginningen ten zuidoosten van 
Mariaheide
De jongste heideontginningen ten zuidoosten 
van Mariaheide blijven in de toekomst 
grootschalig en leeg. Zij vertegenwoordigen 
een grote toekomstwaarde voor de 
grootschalige grondgebonden agrarische 
productie. In deze gebieden is voor nieuwe 
bebouwing geen plaats. Hier komen geen 
nieuwe houtwallen. De belangrijkste wegen 
zullen hier worden beplant met laanbomen, 
waardoor de Brabantse monumentaliteit en 
het onderscheid met de oude ontginningen 
wordt versterkt. 

Ecologische verbindingszones
Conform het landschapsbeleidsplan wordt 
het oude spoortracé ingericht en beheerd als 
ecologische verbindingszone. 

Waterbeheer
Voor het omgaan met de principes voor 
het water worden de beleidsintenties 
en uitgangspunten zoals geformuleerd 
in de StructuurvisiePlus Uden/Veghel en 
het Waterplan van de gemeente Veghel 
onverkort gehandhaafd. Daarin is onder 
meer aangegeven dat bij de ruimtelijke 
inrichting het opheffen van verdroging van 
natuur-en landbouwgebieden aandachtspunt 
is. Voor het bestaand stedelijk gebied geldt 
de aandacht voor de waterkwaliteit en de 
afkoppeling van regenwater.

Recreatief netwerk 
In de omgeving van Mariaheide liggen 
enkele wandel- en fietspaden. Ook liggen 
er restanten van oude paden, die nu niet 
meer in gebruik zijn. Door een aantal oude 
paden in ere te herstellen en een aantal 
nieuwe paden toe te voegen kan een vrij 
compleet netwerk ontstaan, waardoor er 

vanuit het dorp verschillende mogelijkheden 
zijn voor het maken van een ommetje en 
voor het maken van een fietstocht, zonder 
last van autoverkeer. In het kaartje hiernaast 
is aangegeven welke wandel- en fietspaden 
er nu aanwezig zijn en op welke plaatsen 
nieuwe paden zouden kunnen worden 
aangelegd. Daarmee ontstaat weer een 
‘bewandelbaar en fietsbaar platteland’. 
De gemeente werkt op dit moment aan een 
fietsknoopppuntensysteem, waar Mariaheide 
in wordt opgenomen. 
In de omgeving van Driehuizen wordt 
mogelijk een natuurgebiedje gerealiseerd 
van 6 à 7 hectare. Wanneer de realisatie 
van dit gebiedje daadwerkelijk doorgaat is 
het wenselijk om het op te nemen in het 
recreatieve netwerk, zowel wat betreft fiets- 
en wandelpaden er naartoe als erin.

Sluipverkeer in het buitengebied
In het buitengebied rond Mariaheide is op 
dit moment veel overlast door sluipverkeer, 
vooral op de Goordonksedijk en de 
Duifhuizerweg. De kans bestaat dat de 
verkeersintensiteit in het buitengebied zal 
toenemen wanneer de A50 in gebruik is, de 
Pastoor van Haarenstraat als verblijfsgebied 
is ingericht en wanneer het woongebied 
Uden-Zuid gereed is. De gemeente zal de 
verkeersontwikkeling rond Mariaheide volgen 
en zo nodig maatregelen overwegen.
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Laan bij Driehuizen: toekomstig fiets/wandelpad

Houtwal met wandelpad bij de Heiakkerstraat

Bestaand fietspad bij Driehuizen
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8 Dorpsstructuur
Bebouwingstypologie 
Mariaheide bestaat vrijwel uitsluitend uit 
vrijstaande woningen. Plaatselijk staan 
meer-onder-een-kapwoningen. De grote 
gebouwen in Mariaheide zijn voorzieningen 
en bedrijven, die bijna allemaal zijn 
geconcentreerd langs de Pastoor van 
Haarenstraat. In Mariaheide zijn nauwelijks 
kleine woningen of appartementen, wat een 
probleem is voor starters op de woningmarkt 
en in toenemende mate voor ouderen. 
Jaarlijks komt een beperkt aantal bouwkavels 
beschikbaar, die relatief groot zijn. 

Analyse functies
De hoeveelheid voorzieningen in Mariaheide 
is beperkt. Langs en nabij de Pastoor van 
Haarenstraat staan de kerk, het klooster, de 
horecagelegenheden, de bejaardenwoningen 
en een enkele winkel. De school en het 
dorpshuis, D’n Brak, staan wat verder 
van de Pastoor van Haarenstraat. Verder 
zijn er ambachtelijke bedrijven met een 
regionale klantenkring en enkele middelgrote 
bedrijven.

Hindercontouren
De agrarische bedrijven in de omgeving van 
het dorp leggen beperkingen op aan het 
gebruik van de gronden er omheen. Om 
de meeste bedrijven ligt een geurcontour, 
waarbinnen geen woningen mogen 
worden gebouwd. Dat betekent dat bij 
toekomstige dorpsuitbreidingen vrijwel altijd 
boerenbedrijven zullen moeten worden 
uitgekocht.

StructuurvisiePlus
De StructuurvisiePlus voor Uden en Veghel 
is vastgesteld in 2001 en geeft richting aan 
de ruimtelijke ontwikkeling van de beide 
gemeenten. In de StructuurvisiePlus is in 

de omgeving van Mariaheide een aantal 
essentiële open ruimten aangegeven. 
De lokale essentiële open ruimten aan de 
noord- en zuidwestkant van het dorp, zijn 
plekken waar de druk op functieverandering 
waarschijnlijk groot zal zijn. Daarom moeten 
deze ruimten open worden gehouden: geen 
bebouwing voor niet gewenste functies 
en geen beplanting van enige omvang. 
De essentiële open ruimten zijn bedoeld 
om Mariaheide als losse kern te blijven 
ervaren in plaats van als onderdeel van een 
aaneengesloten stedelijke agglomeratie. Ook 
in de regionale essentiële open ruimte aan 
de oostkant van Mariaheide mogen geen 
stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 

34 Karakteristiek pand aan de Eikenwal

Steenoven: bouwen zonder spelregels
draagt niet bij aan een mooi dorp

Archetype van een huis aan de 
Pastoor van Haarenstraat

Boerderij aan de Kruisstraat
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Bebouwingsopgave
De dorpsraad van Mariaheide wil graag 
dat Mariaheide (conform het beleid van 
de gemeente) groeit met een aantal van 7 
nieuwe woningen per jaar in 2003 en 2004 
en met 6 woningen per jaar in de periode 
daarna. Dat zou betekenen dat in Mariaheide 
de komende 15 jaar 92 woningen moeten 
worden gebouwd. Dat betekent dat er 
ongeveer een kwart van het huidige aantal 
woningen bij zou komen. In de bovenste 
afbeelding op deze pagina is de omvang van 
deze opgave indicatief aangegeven. 
 
Ruimtelijk raamwerk
Mariaheide is geen organisch gegroeid, maar 
een gesticht jong dorp. De ruimtelijke basis 
van het dorp wordt gevormd door de lijnen 
die door de landmeters zijn getrokken bij 
de ontginning van de voormalige woeste 
gronden. De identiteit van het dorp hangt 
samen met deze rechte lijnen. Voor de 
toekomstige ontwikkeling van Mariaheide 
staan deze ontginningslijnen centraal. De 
belangrijkste ontginningswegen worden 
ingeplant met forse laanbomen, die samen 
een ruimtelijk raamwerk vormen. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt in vier 
categorieën. Per categorie is op pagina 38 
een principeprofiel opgenomen:
• De Pastoor van Haarenstraat krijgt 

een dubbele laanbeplanting van een 
bijzondere boomsoort (principeprofiel 
1).

• De N265 buiten het dorp houdt of 
krijgt een laanbeplanting van eiken 
(principeprofiel 2).

• De Kruisstraat en de Heiakkerstraat/
Eikenwal krijgen/houden een 
laanbeplanting met grasbermen. In de 
toekomst blijven dit zo veel mogelijk 
straten ‘zonder adres’, waaraan vrijwel 
niet wordt gewoond (principeprofiel 3).

• De belangrijkste historische 
dwarsstraten, de Krekelshofstraat, 
Ericastraat/Hintelstraat, 
Steenovenstraat en Versantvoortstraat/
Huijgenboschstraat, krijgen een 
laanbeplanting met zandbermen. Waar 
mogelijk wordt de bestaande verharding 
versmald om ruimte te geven aan de 
bomen (principeprofiel 4).

Op de foto hiernaast is te zien dat op 
sommige plaatsen het ruimtelijk raamwerk 
van laanbeplanting al bestaat, zoals hier bij 
de Huijgenboschstraat. Ook de toekomstige 
woongebieden zullen langs rechte lijnen 
worden ontwikkeld. De uitbreidingen 
van Mariaheide (Hennenberg, Heiveld en 
Steenoven), waar weinig stedebouwkundige 
regels zijn gehanteerd, dragen helaas niet 
echt bij aan de eigen identiteit van het 
dorp. Op de foto hiernaast is als referentie 
een luchtfoto van het vestingstadje Elburg 
opgenomen, wat ook volgens strakke 
meetkundige lijnen is gegroeid. 

Op de pagina hiernaast is een foto 
opgenomen van de Kruisstraat en de 
Ericastraat, allebei onderdeel van het 
ruimtelijk raamwerk. De Kruisstraat heeft een 
vrij smalle klinkerverharding en een mooie 
laanbeplanting. De Ericastraat heeft geen 
laanbeplanting en een vrij brede verharding, 
hoewel er nauwelijks auto’s rijden. Op de 
foto’s is te zien hoe de Ericastraat er uitziet, 
wanneer het straatprofiel van de Kruisstraat  
naar de Ericastraat wordt getransplanteerd. 
Op de foto rechts is het voorstel voor de 
Ericastraat te zien, met zandbermen. 

Ruimtelijk raamwerk

Huigenboschstraat, onderdeel van het ruimtelijk raamwerk

Referentie: Elburg36



Ericastraat in de toekomst
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Gewenste toekomstige dorpsstructuur
Op de pagina hiernaast is de gewenste 
toekomstige dorpsstructuur aangegeven. 
Deze structuur gaat uit van een uitbreiding 
in zuidelijke richting, binnen het ruimtelijk 
raamwerk. Evenwijdig aan de Versant-
voortstraat worden drie nieuwe straten 
gemaakt, die passen in het historische 
stramien. Daartussen worden enkele 
dwarsstraten gemaakt. Langs de nieuwe 
straten kan een groot aantal verschillende 
woningtypen worden ontwikkeld. De 
kaveldiepte per blok is constant; verschil 
in kavelbreedte leidt tot verschil in 
kaveloppervlakte. De kavelbreedtes in de 
tekening zijn indicatief. 
Langs het zuidelijk deel van de Pastoor 
van Haarenstraat is ruimte voor nieuwe 
bebouwing. Het gaat hierbij vooral om 
wat grotere woonpanden met een ruime 
tuin of om kleinschalige werkpanden, 
zoals kleine kantoorvilla’s. Het gebied 
tussen de Pastoor van Haarenstraat en de 
Kruisstraat wordt ontwikkeld met grotere 
ontginningsblokken. Een voorbeeld van de 
maat van deze blokken is de begraafplaats en 
het terrein van de Mariahof. In de blokken 
kunnen hofjes worden ontwikkeld of wat 
grotere bouwwerken, bijvoorbeeld in de 
vorm van vier-onder-een-kapwoningen. De 
kloostertuin moet onbebouwd blijven (zie 
pag. 48/50). In het gebied tussen de Pastoor 
van Haarenstraat en de Kruisstraat is op de 
kaart indicatief een nieuwe locatie voor De 
Wij aangegeven. De huidige locatie aan de 
Eikenwal is maar tijdelijk en valt bovendien 
buiten het ruimtelijk raamwerk. Het gebied 
ten westen van de Kruisstraat zou eeuwig 
moeten worden gevrijwaard van nieuwe 
bebouwing. Dit is het oudste deel van 
Mariaheide, dat een monumentale waarde 
heeft. De oost- en de westgrens van het 
dorp, de Heiakkerstraat/Eikenwal en de 
Kruisstraat, blijven zoveel mogelijk landelijke 

straten, waaraan geen nieuwe woningen 
worden gebouwd. Het zijn straten zonder 
adres. 
Om zoveel mogelijk zicht op het omringende 
landschap te houden en voor het versterken 
van de helderheid van de cultuurhistorische 
structuur, zijn op de kaart van de gewenste 
dorpsstructuur zichtlijnen aangegeven. In 
het bestemmingsplan voor “Steenoven, 2e 
fase” zijn helaas woningen opgenomen ter 
plaatse van de gewenste zichtlijn. In het 
eerstvolgende nieuwe bestemmingsplan 
voor woningbouw in Mariaheide zal dit deel 
van het plan “Steenoven, 2e fase” worden 
aangepast, zodanig dat de historische zichtlijn 
van de Versantvoortstraat blijvend wordt 
gehandhaafd. De verkaveling wordt hierop 
aangepast.
Buiten het ruimtelijk raamwerk is nieuwe 
bebouwing ongewenst. Het zou de duidelijke 
vorm van het ontginningsblok doorbreken 
en daarmee de identiteit van Mariaheide 
verzwakken. Het bedrijf van Van Lee ligt 
buiten het raamwerk en is eigenlijk te groot 
geworden voor Mariaheide. Het is wenselijk 
om dit bedrijf te verplaatsen naar een 
bedrijventerrein in Veghel. 
In Mariaheide ligt ook een aantal potentiële 
inbreidingslocaties. Het gaat daarbij om 
het terrein van Heijzoo, de Mariahof 
en omgeving, een aantal locaties tussen 
Kruisstraat en Pastoor van Haarenstraat en 
de omgeving van het Dobbelsteenplein (zie 
hoofdstuk 8). 
Het gebied tussen Veghel en Mariaheide is in 
de StructuurvisiePlus aangegeven als ‘lokale 
essentiële open ruimte’, omdat de druk op 
functieverandering naar verwachting groot 
zal zijn. Deze aanduiding betekent dat in dit 
gebied geen bebouwing en geen beplanting 
van enige omvang mag worden toegevoegd. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat 
Mariaheide ook in de toekomst als vrijliggend 
dorp herkenbaar blijft.

1
4

3

2

Laanprofielen in het ruimtelijk raamwerk

Principeprofiel: 1

Principeprofiel: 2

Principeprofiel: 3

Principeprofiel: 4
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Bouwlocaties
Op de kaart hiernaast zijn mogelijke 
bouwlocaties aangegeven. Voor een deel 
van locatie A zijn relatief weinig obstakels, 
voor een ander deel moeten twee 
bedrijven worden uitgekocht. Locatie B 
is de Mariahof en omgeving, het terrein 
tussen de Kruisstraat en de Pastoor van 
Haarenstraat. Locatie C betreft het terrein 
van Heijzoo. Het is nog niet duidelijk of 
en wanneer dit terrein voor woningbouw 
gebruikt zou kunnen gaan worden. Toch 
heeft dit terrein een hoge prioriteit. Locatie 
D is het Dobbelsteenplein en omgeving. In 
het volgende hoofdstuk wordt hier nader op 
ingegaan. Voor het realiseren van locatie E, 
F en G dient hindercontour 3 te verdwijnen, 
wat betekent dat een agrarisch bedrijf moet 
worden uitgekocht. Voor het realiseren 
van locatie H dient hindercontour 4 te 
verdwijnen. Locatie I en J, tenslotte, kunnen 
worden gerealiseerd als hindercontour 5 is 
verdwenen.

In de kolom hiernaast zijn mogelijke 
bouwlocaties aangegeven met een indicatie 
van de aantallen woningen die er gebouwd 
kunnen worden. De aangegeven volgorde is 
willekeurig. 
Uitgaande van het vastgestelde woningbouw-
programma voor de komende jaren is 
indicatief aangegeven voor hoeveel jaren 
de betreffende locaties voorzien in de 
bouwbehoefte. Mariaheide kan dus nog jaren 
vooruit.

Indicatie bouwlocaties en aantallen 
woningen

Uitkoop hindercontouren 1 en 2
Locatie A: 20 woningen   = 3 jaar

(Her)ontwikkeling Mariahof en omgeving
Locatie B: 18 woningen  = 3 jaar

(Her)ontwikkeling Heijzoo en 
Dobbelsteenplein
Locatie C:   4 woningen
Locatie D: 20 woningen (extra t.o.v. 
        bestaand)
-------------------------------------------------+
subtotaal: 24 woningen    = 4 jaar

Uitkoop hindercontour 3
Locatie E:   28 woningen
Locatie F: 32 woningen
Locatie G: 28 woningen
-------------------------------------------------+
subtotaal: 88 woningen    = 15 jaar

Uitkoop hindercontour 4
Locatie H:  35 woningen =  6 jaar

Uitkoop hindercontour 5
Locatie I:     8 woningen
Locatie J:  12 woningen
-------------------------------------------------+
subtotaal: 20 woningen    = 3 jaar

Totaal :   
-------------------------------------------------+
       205 woningen  = 34 jaar

Inbreidingslocatie: Heijzoo terrein

Van Lee

Inbreidingslocatie: De Mol
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zo veel mogelijk worden geïntegreerd 
in de inrichting van de straat. Geen 
wegversmallingen, slingers, punaises en 
rotondes dus, zoals in het bovenste schema 
hiernaast is aangegeven. Deze blijken 
bovendien alleen te werken met relatief 
grote aantallen voertuigen. Een slingerende 
weg is bovendien ongewenst omdat het niet 
past bij het karakter van Mariaheide. Zoals 
eerder is aangegeven, is Mariaheide een 
dorp gemaakt door landmeters. De Pastoor 
van Haarenstraat moet dus in ieder geval 
kaarsrecht blijven. Wel kunnen drempels 
worden aangelegd, vooral bij bushaltes, 
zodat bussen er niet zoveel last van hebben. 
Op pagina 44 is een voorbeeld opgenomen 
van een subtiele drempel, die geheel in 
baksteen is uitgevoerd. 

In de rechterkolom op deze pagina is 
aangegeven volgens welke principes in de 
Pastoor van Haarenstraat op een subtielere 
manier verkeersremmende maatregelen 
kunnen worden genomen. In de eerste plaats 
is de keuze van het wegprofiel van belang. 
Bij twee gescheiden rijstroken kunnen 
auto’s ongehinderd doorrijden, bij een 
relatief smalle weg met tweerichtingsverkeer 
remmen elkaar tegemoetkomende auto’s 
elkaar af. Bijkomend voordeel is dat bij 
een weg met tweerichtingsverkeer per 
saldo minder verharding nodig is. Bomen 
kunnen ook snelheidsremmend werken, 
als ze vrij dicht bij de rijstrook zijn geplaatst. 
Ze versmallen de weg optisch, waardoor 
de automobilist minder hard gaat rijden. 
Het is ook van belang om buiten het 
dorp de juiste maatregelen te nemen om 
doorgaand verkeer in het dorp te weren. 
Zo zou de aansluiting van de weg bij Veghel 
zodanig moeten worden ingericht dat de 
hoofdstroom van het verkeer automatisch 
naar de A50 wordt geleid.

Het centrum van Mariaheide verdient bijzon-
dere aandacht omdat er veel veranderingen 
op stapel staan. Door de aanleg van de A50 
kan de Pastoor van Haarenstraat, na jaren 
van verkeersoverlast, nu worden ingericht als 
verblijfsgebied. Ook het Dobbelsteenplein 
verdient een herinrichting. Daarnaast worden 
de panden van de Mariahof waarschijnlijk 
gesloopt, krijgt het klooster een nieuwe 
invulling en smeekt de Oude Brak om een 
nieuw leven. Er zijn, kortom, kansen om 
het centrum van Mariaheide een flinke 
impuls te geven. Deze impuls zal het meest 
effectief zijn wanneer de vernieuwing van het 
centrum integraal wordt benaderd (zie ook 
pagina 28).

Pastoor van Haarenstraat
De functie van de Pastoor van Haarenstraat 
verandert, na de openstelling van de 
A50 in de loop van 2003, van een 
belangrijke provinciale verkeersader in een 
verblijfsgebied met een maximale snelheid 
van 30 kilometer per uur. De Heise mensen 
zullen niet weten wat hen overkomt: 
eindelijk rust. Na de functieverandering 
kan de weg worden heringericht als 
verblijfsgebied. Dat betekent dat het accent 
van de inrichting niet ligt op het zo optimaal 
mogelijk geleiden van het autoverkeer, maar 
op het maken van een verblijfsgebied met 
een zo plezierig mogelijke sfeer, die aansluit 
bij de identiteit van het dorp. 
Om te voorkomen dat auto’s geen gebruik 
maken van de A50 om van Veghel naar 
Uden te rijden, maar van de Pastoor van 
Haarenstraat, zijn wel verkeersremmende 
maatregelen nodig. Die zorgen er ook 
voor dat de auto’s in het dorpscentrum 
niet te hard rijden. Voor de kwaliteiten 
als verblijfsgebied is het van belang dat 
de verkeersremmende maatregelen zo 
subtiel mogelijk worden aangebracht en 

9 Inrichting dorpscentrum

Bomen dicht bij de weg zorgen voor beperking van de 
snelheid

Eén rijstrook neemt minder ruimte in dan twee 
en zorgt voor beperking van de snelheid

Geen sectorale verkeerskundige maatreglen

Pastoor van Haarenstraat

42
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Voor de Pastoor van Haarenstraat is op basis 
van een studie naar verschillende profielen 
een principeprofiel gekozen, dat op pagina 
43 is opgenomen als plattegrond en als 
doorsnede. De Pastoor van Haarenstraat 
zal worden ingericht als een parkachtige, 
lommerrijke, voorname straat. De rijbaan 
van gebakken klinkers komt in het midden 
van het straatprofiel te liggen. De straat 
heeft aan twee kanten een molgoot, die 
zorgt voor de afwatering. Aan weerszijden 
van de straat ligt een grasstrook, waarin een 
dubbele rij bomen staat. In het gras worden 
bollen geplant, waardoor de Pastoor van 
Haarenstraat in het voorjaar verandert in 
een bloementapijt. Tussen de bomen ligt 
een voetpad van afgestrooid asfalt. Het 
voordeel van die verharding is dat het een 
stevige verharding is, waar ook mensen 
die slecht ter been zijn goed over kunnen 
lopen, terwijl het er uitziet als een grindpad, 
wat de parkachtige sfeer van de Pastoor van 
Haarenstraat benadrukt. 
Op de grens van de grasstrook naar de 
privé-tuinen staat een haag. De gemeente 
zou de aanplant van hagen op eigen terrein 
kunnen subsidiëren, maar de haag zou 
ook op gemeentegrond kunnen worden 
geplaatst en in eigendom en beheer bij de 
gemeente kunnen blijven. Het voordeel 
is dat daardoor de eenheid in de straat 
gegarandeerd is. Ook op de kavelgrens 
tussen twee woningen wordt de aanplant van 
hagen gestimuleerd. Tussen de straat en de 
privé-terreinen worden smalle inritstroken 
aangelegd, waarmee de bewoners hun huis 
en privé-terrein kunnen bereiken. Parkeren 
vindt  zoveel mogelijk plaats op eigen terrein. 
Bezoekers parkeren op de inritstroken, zoals 
is te zien op pagina 43. Wanneer er meer 
bezoekers zijn, kan worden uitgeweken naar 
de Hintelstraat, waar nieuwe parkeerplaatsen 
worden gemaakt (zie pagina 43), of naar het 

Dobbelsteenplein. Bij winkels of bedrijven, 
waar niet voldoende parkeergelegenheid 
is op eigen terrein, kunnen in beperkte 
mate extra parkeerplaatsen in de grasstrook 
worden gemaakt.
 
Op deze pagina is een aantal referenties en 
een impressie opgenomen, die een indruk 
geven van de beoogde sfeer in de Pastoor 
van Haarenstraat. Op de pagina hiernaast is 
een fotomontage gemaakt van de situatie na 
de herinrichting.

Referentie: drempel

Referentie: afgestrooid asfalt

Referentie: voetpad tussen de bomen

Impressie; kermis in Mariaheide

Referentie; Maliebaan Utrecht
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Impressie Pastoor van Haarenstraat straks

Pastoor van Haarenstraat nu



Dobbelsteenplein
Het Dobbelsteenplein is enkele decennia 
geleden ontstaan na de sloop van een aantal 
panden. De oorspronkelijke situatie is te 
zien op pagina 19. Het plein is nu niet zo 
aantrekkelijk als verblijfsruimte, zoals is te 
zien op de foto’s op deze pagina. Het wordt 
vooral gebruikt als parkeerplaats. 
Het Dobbelsteenplein heeft meer nodig dan 
een nieuwe verharding om een levendig 
en gezellig plein te worden. Vooral in 
stedebouwkundig opzicht mankeert er het 
nodige aan het plein. De wanden die het 
plein vormen zijn eigenlijk te laag en hebben 
veel te weinig uitstraling. Bovendien zijn er 
nauwelijks functies rond het plein gesitueerd, 
die zorgen voor activiteit. Aan de noordkant 
wordt het plein begrensd door woningen 
die zich, om te voldoen aan de toenmalige 
geluidsnormen als gevolg van het verkeer 
op de Pastoor van Haarenstraat, met vrijwel 
blinde muren afkeren van het plein. Aan de 
oostkant staat het pand van de Rabobank, dat 
inmiddels te koop staat. Aan de zuidkant staat 
een pand met kantoorruimtes en café D’n 
Brouwer op de begane grond en woningen 
erboven. Op korte termijn zou het plein 
opnieuw kunnen worden bestraat en zouden 
de containers ondergronds kunnen worden 
geplaatst, zodat het er voorlopig weer aardig 
bijligt. Voor de wat langere termijn zijn er 
twee modellen.

In de eerste variant wordt ervan uitgegaan 
dat het Dobbelsteenplein wordt bebouwd. 
Als de Pastoor van Haarenstraat is 
heringericht, is dat eigenlijk de centrale 
dorpsruimte, waardoor een plein niet meer 
zo nodig is. De parkeerfunctie van het plein 
kan worden overgenomen door de nieuwe 
parkeerplaatsen aan de Hintelstraat. De 
nieuwe bebouwing zou een mooi groot 
pand moeten zijn in een forse tuin, qua maat 

tussen de pastorie en het klooster in. Qua 
setting vergelijkbaar met de pastorie: een 
voorname uitstraling met een grote tuin. 
De woningen aan de Ericastraat zouden op 
termijn moeten worden vervangen door 
woningen met meer uitstraling en een 
duidelijker gezicht naar de straat. De bomen 
tussen het kruispunt en de Oude Brak 
worden zodanig geplant dat het gras hier 
op termijn eventueel zou kunnen worden 
vervangen door klinkers, waardoor een 
pleinachtige situatie zou ontstaan. Vooralsnog 
wordt echter gekozen voor grasbermen.

In de tweede variant wordt ervan uitgegaan 
dat het Dobbelsteenplein een plein wordt. 
Dat betekent ingrijpende maatregelen. Alle 
panden rond het plein moeten op termijn 
worden vervangen door panden die hoger 
zijn dan de Rabobank en de woningen nu, 
en meer uitstraling naar het plein hebben. 
Ook zouden de panden wat dichter bij elkaar 
kunnen staan dan nu het geval is. Op de 
begane grond worden bij voorkeur functies 
geplaatst, die zorgen voor levendigheid 
op het plein, zoals winkels en horeca of 
eventueel een zorgloket. Omdat Mariaheide 
een klein dorp is met weinig voorzieningen, 
betekent de keuze voor dit model dat 
vrijwel alle voorzieningen in het dorp op 
termijn moeten worden verplaatst naar het 
Dobbelsteenplein.

De keuze voor variant 1 of 2 hoeft nu nog 
niet te worden gemaakt en hangt af van 
kansen die zich de komende jaren zullen 
voordoen. Vanuit ruimtelijk oogpunt heeft 
model 1 de voorkeur, omdat er grote 
twijfels bestaan over de haalbaarheid van 
een levendig plein met voldoende functies. 
Bovendien heeft Mariaheide straks een 
nieuw langgerekt plein in de vorm van de 
heringerichte Pastoor van Haarenstraat.

Zuidwand van het Dobbelsteenplein

Noordwand van het Dobbelsteenplein aan de Ericastraat

Glasbakken verstoren het beeld

Gevels dragen niet bij aan een mooi plein
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Plangebied Dobbelsteenplein Bebouwing plangebied nieuw dorpsplein bebouwing centrum nieuwe bebouwing

Dorpsplein lange termijn variant 2 Dorpsplein lange termijn variant 3

Dorpsplein korte termijn Dorpsplein lange termijn variant 1



Mariahof en omgeving
De Mariahof is enkele decennia geleden 
gebouwd voor de huisvesting van ouderen. 
Op dit moment wonen er zowel jongeren 
als ouderen. Inmiddels zijn de beide panden 
zowel technisch als qua plattegronden sterk 
verouderd. Onderzoek van Woonbelang 
heeft uitgewezen dat het niet haalbaar is de 
panden te vernieuwen. Stedebouwkundig 
gezien past de Mariahof echter prima in de 
ruimtelijke opzet van de strook tussen de 
Kruisstraat en de Pastoor van Haarenstraat. 
In de omgeving van de Mariahof liggen 
verschillende andere kansen voor 
vernieuwing. Zo is de Horecagelegenheid 
van De Mol toe aan vernieuwing en wacht 
de Oude Brak op een nieuwe bestemming. 

Voor de toekomstige ontwikkeling is de 
principeschets linksboven op de volgende 
pagina richtinggevend. Er blijft een sterk 
onderscheid tussen de Pastoor van 
Haarenstraat en de Kruisstraat. Aan de 
Pastoor van Haarenstraat wordt het lint 
zoveel mogelijk gecontinueerd. Op sommige 
plaatsen is ruimte voor nieuwe panden. 
De Kruisstraat vormt de grens tussen de 
bebouwde kom van Mariaheide en het 
landelijke gebied. Aan deze kant ligt een 
wat grotere blokvormige verkaveling, met 
blokken als de begraafplaats, de Mariahof 
en het klooster met de kloostertuin. Voor 
de toekomstige ontwikkeling worden 
deze grotere blokken doorgezet langs de 
hele Kruisstraat. In de blokken kunnen 
hofjes worden ontwikkeld of wat grotere 
gebouwen. De nieuwe blokken hebben een 
open visuele relatie met de Kruisstraat en 
het landelijke gebied ernaast, waardoor een 
‘luchtige’ rand ontstaat. Tussen de Kruisstraat 
en de Pastoor van Haarenstraat kunnen 
voetpaden worden aangelegd. 

In de onderste tekeningen op de pagina 
hiernaast is aangegeven hoe de vernieuwing 
van de Mariahof en omgeving eruit zou 
kunnen zien. Naast De Mol zou nieuwe 
bebouwing kunnen komen, waarbij de 
parkeerfunctie naar de achterkant van de 
kavel zou kunnen verschuiven. Het pand van 
De Mol zou kunnen worden verbouwd tot 
wooneenheden voor bijvoorbeeld jongeren. 
De panden van de Mariahof zouden kunnen 
worden herbouwd op de zelfde plaats en 
met een vergelijkbaar volume. Belangrijk is 
het handhaven van de kloeke, simpele vorm. 
Dat geldt overigens voor alle bebouwing 
langs de Kruisstraat. Het pand naast het 
kerkhof zou voor jongerenhuisvesting 
kunnen worden gebouwd. Ouderen willen 
niet de hele dag uitkijken op hun toekomstige 
rustplaats. Naast de Mariahof zou een hofje 
kunnen worden gebouwd, bijvoorbeeld met 
woningen voor ouderen.

De Oude Brak verdient een nieuw leven. 
Gezien het belang van dit pand voor de 
geschiedenis van Mariaheide is een openbare 
of semi-openbare functie gewenst. Het pand 
leent zich qua uitstraling uitstekend voor 
een restaurant in het hogere marktsegment. 
De Oude Brak is uitstekend bereikbaar en 
een restaurant van niveau is in de wijdere 
omgeving nog niet aanwezig. Het restaurant 
zal zich richten op de regio. Op de foto op 
deze pagina is als referentie restaurant De 
Griffel in De Bilt te zien, dat vrijwel dezelfde 
bouwstijl en omvang heeft als de Oude Brak.  
 Het klooster is een rijksmonument en een 
van de pronkstukken van het dorp. Binnen 
enkele jaren krijgt het klooster waarschijnlijk 
een nieuwe invulling. Bij een eventuele 
verbouwing moet respect worden getoond 
voor de bestaande kwaliteiten. Het pand 
is een onlosmakelijke eenheid met de tuin. 

Referentie: de Oude Brak als restaurant

De Oude Brak

De Mol

De Mariahof
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Eigenlijk zou de monumentenstatus moeten 
gelden voor het hele terrein. Het fraaist 
zou zijn dat de kloostertuin, zowel aan de 
voor- als aan de achterzijde wordt hersteld. 
Nieuwe bebouwing op het terrein is zeer 
ongewenst. 

D’n Brak en de school
De omgeving van D’n Brak is net 
heringericht. Vrijwel het gehele terrein is 
bestraat, waarbij enkele bestaande eiken zijn 
gehandhaafd. De Maria ter Heideschool staat 
redelijk in zichzelfgekeerd op haar terrein.  
Aan de kant van D’n Brak belemmert het 
poortgebouwtje annex fietsenstalling voor 
een groot deel het visueel contact. 
Wanneer in de toekomst de school wordt 
gerenoveerd, zoals is voorgesteld in 
hoofdstuk 5, is er een kans om ook de 
omgeving van de school opnieuw in te 
richten. Het voorstel is om de school veel 
intensiever te benutten, bijvoorbeeld voor 
kinderopvang en naschoolse activiteiten, 
maar ook voor activiteiten waarvoor in 
D’n Brak geen plaats is. Dat betekent 
dat D’n Brak en de school geen op 
zichzelfstaande panden meer zullen zijn, 
maar veel meer een hechte twee-eenheid. 
Ook de terreininrichting zou die eenheid 
moeten uitstralen. Ten opzichte van de 
huidige situatie betekent dat bijvoorbeeld 
dat het hele terrein van D’n Brak en de 
school met een haag zou kunnen worden 
omzoomd: een hoge haag bij achtertuinen 
van omwonenden en een lage haag waar 
het terrein grenst aan de openbare weg. 
Een ‘loper’ van een afwijkende steensoort 
zou zowel de Ericastraat met de Hoge Dries 
kunnen verbinden, als een gezamenlijke 
toegang tot beide gebouwen kunnen 
vormen. Door een poort aan weerszijden 
te plaatsen, wordt het gebied afsluitbaar, 
waardoor het gehele terrein overdag als 

speelplaats kan worden gebruikt. Door de 
fietsenstalling van de school te verplaatsen 
wordt het zicht op de school vanaf D’n 
Brak verbeterd. Het terrein rond de school 
zou naast een schoolplein kunnen bestaan 
uit gras, waarin bomen worden geplant, 
bijvoorbeeld sierkersen of fruitbomen. Om 
de eenheid tussen D’n Brak en de school 
te versterken zou ook een aantal van deze 
bomen op het plein voor D’n Brak moeten 
worden geplant. Deze brengen bovendien 
meer sfeer op het nu vrij kale plein voor D’n 
Brak. 

D’n Brak

De Maria ter Heideschool

Eerste steen van de Maria ter Heideschool
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De  school vanaf de Ericastraat

De zuidkant van D’n Brak Achterkanten aan de ruimte rond D’n Brak

De school vanaf D’n Brak



In dit hoofdstuk worden enkele ruimtelijke 
spelregels geformuleerd op straatniveau, die 
moeten zorgen voor eenheid en rust in het 
straatbeeld.

Spelregel 1: Langskappen op ongeveer 
gelijke afstand van de weg
Vrijwel overal in Mariaheide staan de 
woningen met hun nokrichting evenwijdig 
aan de straat. Met de laatste uitbreidingen is 
hiervan afgeweken. De variabele dakvorm en 
nokrichting leidt tot een onrustig straatbeeld. 
Daarom moeten woningen in de toekomst in 
principe altijd met hun nokrichting evenwijdig 
aan de straat worden gebouwd, met 
ongeveer gelijke nokhoogtes en ongeveer op 
gelijke afstand van de weg, met een marge 
van circa 1,5 meter.

10 Spelregels op straatniveau

Geen zicht op het landschap

Zicht op het landschap

Gewenst: langskappen kapvormen

Ongewenst: afwijkende kapvormen

Spelregel 2: Zichtlijnen naar het landschap
Een van de essenties van het wonen in een 
dorp is het dagelijkse en vanzelfsprekende 
contact met het landschap. Daarom moeten 
zichtlijnen naar het landschap open worden 
gehouden.
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± 1,50 m± 1,50 m

Spelregel 1: Langskappen op ongeveer gelijke afstand van de weg

Spelregel 2: Zichtlijnen naar het landschap

Zicht op het landschap

Geen zicht op het landschap

Gewenst: langskappen

Ongewenst: afwijkende kapvormen



Spelregel 3: Eenvoudige dorpse 
materialen in de woningen
Voor rust en eenheid in het straatbeeld is 
het van belang dat er niet teveel variatie is 
in het materiaalgebruik van de woningen. 
Woningen worden bij voorkeur gebouwd 
van relatief donkere bakstenen met relatief 
donkere dakpannen op een puntdak. Op 
de foto’s hiernaast en links op pagina 55 
zijn voorbeelden te zien van ongewenste 
materialen. Op de foto’s rechtsboven op 
pagina 55 zijn voorbeelden te zien van 
gewenste materialen. 

Gewenst: straat

Ongewenst: woonerf

Ongewenste materialen

Ongewenste materialen

Spelregel 4: Straten maken
Mariaheide is opgebouwd uit straten. In 
de laatste inbreidingslocatie (Steenoven) 
staan de woningen relatief los van elkaar 
in een woonerf-achtig veld. Dit leidt tot 
een ongewenst, onrustig beeld. Nieuwe 
woningen zouden daarom aan straten 
moeten worden gebouwd met duidelijke 
rooilijnen. 
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Gewenste materialen

Gewenste materialen

Gewenste materialen

Gewenste materialenOngewenste materialen

Ongewenst: warrige structuur Gewenst: straat

Ongewenste materialen



Spelregel 5: Integrale en subtiele 
verkeerskundige maatregelen 
Wanneer verkeerskundige maatregelen 
nodig zijn, bijvoorbeeld om de snelheid van 
auto’s af te remmen, gebeurt dit met subtiele 
middelen. De punaises in Mariaheide zijn 
het tegenovergestelde daarvan; bovendien 
is hun werking twijfelachtig. Verkeerskundige 
maatregelen zijn bij voorkeur integraal 
onderdeel van de inrichting van de openbare 
ruimte. Voorbeelden daarvan zijn in het 
vorige hoofdstuk aangegeven bij de paragraaf 
over de Pastoor van Haarenstraat.

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Spelregel 6: Eén standaardprofiel
Om de eenheid in het dorpsbeeld te 
versterken zal in de toekomst in alle straten 
van het dorp gebruik worden gemaakt 
van slechts enkele principeprofielen. In 
alle profielen is sprake van een gebakken 
klinkerverharding met een molgoot, een 
onverharde zand- of grasberm en een lage 
erfafscheiding in de vorm van een haag. Een 
laan in de berm zorgt voor eenheid en een 
groene sfeer. Op pagina 38 zijn voor het 
ruimtelijk raamwerk de principeprofielen 
aangegeven. Voor de overige straten geldt 
het profiel dat hiernaast is aangegeven. Als 
bomen in een straat worden geplant zijn dat 
laanbomen, die lang kunnen doorgroeien en 
een aanzienlijke omvang kunnen bereiken. 
In geen geval bomen die eerder in een 
tuin thuishoren dan in een straat, zoals de 
bolcatalpa’s in De Hennenberg. 
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Spelregel 7: Parkeren op eigen erf
In de meeste gevallen wordt in Mariaheide 
geparkeerd op eigen erf, vaak tussen de 
woningen. Het voordeel daarvan is dat 
niet auto’s maar tuinen dominant zijn in 
het straatbeeld. Daarom moet bij nieuwe 
woningen in principe altijd ruimte zijn voor 
parkeren op eigen erf, bij voorkeur tussen de 
woningen.

Ongewenst: felle kleuren en strepen 
in het buitengebied

Geen blik op straat

Parkeren op eigen erf

Gewenst: eenvoudige materialen en kleuren

Spelregel 8: Eenvoudige, dorpse 
materialen in de openbare ruimte
De dorpse sfeer van Mariaheide kan worden 
versterkt door eenvoudige dorpse materialen 
toe te passen in de openbare ruimte, zoals 
zand, gebakken klinkers, laanbomen en gras.  
Betonverhardingen of stadse plantsoenen, 
zoals vakken gevuld met dwergdennen, 
dragen niet bij aan een dorpse atmosfeer. In 
de beeldmontage hiernaast worden hiervan 
voorbeelden gegeven. Zowel binnen als 
buiten de dorpskern zou een toename van 
eenvoudige hagen kunnen bijdragen aan 
eenheid en rust in het straatbeeld.
Voor de opvang en verwerking van 
(regen)water worden waar dit voor 
de infiltratie nodig is zoveel mogelijk 
waterdoorlatende verhardingen en niet-
uitloogbare materialen toegepast.
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Gewenst: parkeren op eigen erfOngewenst: parkeren op de straat

Eenvoudig materiaalgebruik  Tuinen met haag

Tuinen zonder haagEenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik



Spelregel 9: Rechte straten 
Straten in Mariaheide zijn recht. Zij passen 
het best bij de identiteit van het dorp. Dat 
geldt zeker voor de straten die behoren 
tot het ruimtelijk raamwerk. Bochten 
en onderbrekingen van deze wegen zijn 
ongewenst en moeten worden hersteld, 
zoals in de Versantvoortstraat. 

Ongewenst: gebogen straat (Hoge Dries) 

Ongewenst: gebogen straat (Hennenberg)

Gewenst: rechte straat (Meester Schendelerstraat)

Gewenst: rechte straat (Ericastraat)60



Ongewenst: gebogen straat (Versantvoortstraat)

Gewenst: rechte straat (fotomontage Versantvoortstraat)



De structuurvisie Mariaheide is gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten uit 
Amsterdam in samenwerking met Laagland’advies uit Amersfoort in opdracht van de 
gemeente Veghel.

De structuurvisie is totstandgekomen door een intensieve samenwerking in een projectgroep 
met vertegenwoordigers van de gemeente Veghel, de dorpsraad van Mariaheide, Strootman 
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John Keunings   Gemeente Veghel
Ellen Manteleers   Gemeente Veghel    
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