
EerdeEerde
Structuurvisie





Structuurvisie Eerde

Vastgesteld door de gemeenteraad van Veghel op 12 december 2002 

Amsterdam/Amersfoort, 2003

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur
Herengracht 252
1016 BV Amsterdam
tel.: 020-6239801 / fax: 020-6203712
e-mail: bureau@bplusb.nl / homepage: www.bplusb.nl

Laagland’advies
Heiligenbergerweg 113-1
3816 AJ Amersfoort
tel.: 033-4229522 / fax: 4229595
e-mail: info@laaglandadvies.nl / homepage: www.laaglandadvies.nl





Eerde

1  Inleiding      4

2  Ontwikkelingsgeschiedenis    6

3  Analyse wonen en leefbaarheid    12

4 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen  16

5 Opgaven voor de toekomst    18

6 Programma wonen en leefbaarheid   22

7 Gewenste ruimtelijke hoofdstructuur   24

8 Gewenste ruimtelijke structuur dorpskern Eerde  36

9 Spelregels op straatniveau    44

10 Fasering woningbouw     52

Inhoud



4

Het Broek

Het Heike

Het Hoevens

Achterste Grodonk

Wind-
korenmolen

Voorste
Grodonk

De Kuilen Willebrordushoek

De Kempkes

0    00       500       1000      1500       2000      2500Parochiegrens GemeentegrensPlangebied BuurtschapBebouwing Spoorlijn

Plangebied 1 Inleiding
Aanleiding
De gemeente Veghel wil voor elk van haar kerkdorpen 
een structuurvisie laten opstellen. De Structuurvisie 
Eerde is hiervan de eerste. In de structuurvisie wordt 
aandacht besteed aan alle facetten die spelen in een 
kleine kern, zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, 
openbare ruimte, uitbreidingsmogelijkheden en derge-
lijke. Op basis van de structuurvisie kunnen in een later 
stadium concrete bestemmingsplannen worden opge-
steld. De structuurvisie legt de grote lijnen vast voor 
de ontwikkeling van Eerde voor de komende 15 jaar. 
Het gaat daarbij vooral om het aangeven van ontwik-
kelingsrichtingen en kwalitatieve uitspraken. Zo gaat het 
in de structuurvisie bijvoorbeeld meer om de vraag wat 
voor soort woningen op welke plaats kunnen worden 
gebouwd, dan om het vastleggen van de aantallen te 
bouwen woningen per jaar.
Een belangrijke basis voor de structuurvisie ligt in de 
‘StructuurvisiePlus’ die door Bureau B+B is opgesteld en 
de ‘Nota Wonen’ die is opgesteld door Laagland’advies. 
Beide bureaus hebben gezamenlijk deze structuurvisie 
voor Eerde gemaakt. Bij Bureau B+B lag het accent op 
de projectleiding, de ruimtelijke aspecten en op de uitein-
delijke structuurvisie. Bij Laagland’advies lag het accent 
op de programmatische aspecten (met name wonen en 
leefbaarheid) en op de communicatie. Eerde heeft een 
zeer actieve dorpsraad, die nauw is betrokken bij de 
ontwikkeling van de structuurvisie.  

Plangebied
Eerde is een van de kerkdorpen in de gemeente Veghel 
met een centrale positie tussen Schijndel, Veghel en Sint-
Oedenrode. Het gebied rond Eerde wordt in het westen 
begrensd door de Eerdse Bergen, een oud stuifduincom-
plex, en in het oosten door de nieuwe A50. De oor-
spronkelijke parochie behorende bij het kerkdorp strekt 
zich uit tussen de gehuchten Het Heike, in de gemeente 
Schijndel, en De Kempkes, nu formeel behorend bij Zijt-
aart. De mensen die hier wonen zijn in belangrijke mate 
georiënteerd op Eerde en bepalen mede het draagvlak 
voor de voorzieningen.
Voor het onderzoek naar het ontstaan van Eerde en haar 
ligging in de omgeving wordt de gehele parochie onder 
de loep genomen. De structuurvisie doet uitspraken over 
het hele gebied dat valt binnen de parochiegrens en de 
gemeentegrens. 

Opzet van de structuurvisie
Deze structuurvisie beschrijft eerst in het kort de ontwikk
elingsgeschiedenis van Eerde (hoofdstuk 2). Daarna volgt 
een analyse van het wonen en de leefbaarheid in Eerde, 
die leidt tot sterke en zwakke punten, en kansen en 
bedreigingen (hoofdstuk 3 en 4).  Daarbij wordt ingegaan 
op de resultaten van de werkgroepen uit Eerde, die voor 
het opstellen van deze structuurvisie zijn gevormd. De 
werkgroepen hebben een belangrijke bijdrage geleverd 
aan deze analyse. Op basis van de analyse is een aantal 
opgaven voor de toekomst geformuleerd., die leiden tot 
een programma voor wonen en leefbaarheid (hoofdstuk 
6). De ruimtelijke voorstellen worden, samen met 
een analyse van de huidige situatie, gepresenteerd op 
drie schaalniveaus. In hoofdstuk 7 wordt de gewenste 
ruimtelijke hoofdstructuur van Eerde in een wat 
groter verband aangegeven. In hoofdstuk 8 worden 
voorstellen gedaan voor de ruimtelijke structuur van de 
dorpskern. In hoofdstuk 9 wordt een aantal spelregels 
op straatniveau geformuleerd. Hoofdstuk 10, tenslotte, 
bevat de fasering van de woningbouw voor de komende 
jaren.
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2 Ontwikkelingsgeschiedenis

Inwoonster van Eerde uit de negentiende eeuw

De kapel

De kerk

Eerde is een jong dorp. Vrijwel alle bebouwing in het 
dorp is jonger dan vijftig jaar. Toch gaat de geschiedenis 
van Eerde al ver terug. De huidige inrichting van het 
plangebied is het gevolg van een eeuwenlange ontwik-
keling 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, voorzover deze van invloed is 
op de huidige inrichting. 
  

Abiotisch landschap
Eerde ligt op een wat hogere rug in het landschap. Deze 
dekzandrug is ontstaan in de laatste ijstijd, toen zand werd  
aangevoerd door de wind. Op de dekzandrug die van 
het noordwesten naar het zuidoosten door het gebied 
slingert zijn bij latere verstuivingen landduinen ontstaan. 
Aan beide zijden loopt het landschap af via dekzandvlakte 
naar dekzandlaagte. De rug was oorspronkelijk vrij droog, 
de laagte nat. Daarom vestigden mensen zich op de 
hoger gelegen delen. Grote delen van het gebied waren 
tot ongeveer 1900 niet ontgonnen. Deze woeste gron-
den waren vaak begroeid met heide en werden gebruikt 
voor het weiden van schapen en het steken van plaggen. 
Op de hogere ruggen werd eeuwenlang een mengsel 
opgebracht van heideplaggen vermengd met mest. Daar-
door zijn deze ruggen nog hoger in het landschap komen 
te liggen en is hierop een dikke humeuze eerdlaag ont-
staan. Van de rug lopen beken naar de dekzandlaagte. 
Langs deze beken liggen de natte beekeerdgronden.

D’Eerd
In de vroege Middeleeuwen vestigden mensen zich op 
de grens van natte broeklanden en droge heide (gelegen 
op de dekzandrug). Op de hoogste delen lagen de 
akkers, met daaromheen boerderijen. Eerde was oor-
spronkelijk een krans van boerderijen rond de hoger 
gelegen akker. Het heette d’Eerd naar de zo bemeste 
akker. De weg rond de akker is nog steeds goed herken-
baar (Kapelstraat en Zandvliet). Er was nog niet echt 
sprake van een dorp, het was meer een verzameling 
boerderijen. 

Schuurkerkdorp
In Eerde is al in de 15e eeuw sprake van een kapel. 
Toen in 1648 de openbare uitoefening van de rooms-
katholieke godsdienst werd verboden bleven er voor 
de ‘paapsen’ maar twee mogelijkheden over: men kon 
gaan kerken op gebied waar de staten geen zeggenschap 
hadden (dit werden de zogenaamde grenskapellen) of 
men kon (vanaf 1672) met behulp van smeergeld een 
schuurkerk bouwen. Zo’n schuurkerk werd gebouwd op 
een plaats waar in het netwerk van buurtschappen de 
meeste parochianen woonden. Eerde was een van die 
plaatsen. De kapel was weer aanleiding voor een grotere 
concentratie van bebouwing. Daarmee ontstond een 
gehucht rond de kapel op de plaats van het huidige St. 
Antoniusplein.

Kerk
Pas in de 19e eeuw is de schuurkerk vervangen door een 
trotse neogotische kerk. Daarmee werd ook de basis 
gelegd voor het vormen van een kerkdorp. In eerste 
instantie ontstond een verdicht bebouwingslint tussen de 
nieuwe kerk en de plaats waar ooit de kapel stond. Eerde 
werd een plaatselijk centrum voor andere gehuchten. 
Een aantal van deze gehuchten bestaan nog steeds. De 
oude parochiegrens definieert ook nu nog de gemeen-
schap.

Eerdse Bergen
Door een verkeerde exploitatie (veelvuldig plaggen) 
van de Schijndelse Heide en de Vlagheide ontstond 
het stuifzandcomplex Eerdse Bergen. Vanwege het feit 
dat het zand de nederzetting Eerde met onderstuiving 
bedreigde, werd het omstreeks 1700 beteugeld door 
stuifzandwallen, aan de oostkant van de Vlagheide. De 
wallen werden met eikenhakhout beplant, waardoor 
stuifzand met de heersende westenwinden op de wal 
neersloeg en deze verder in hoogte groeide. Na de ont-
ginning van de Vlagheide zijn de wallen door beplanting 
met naaldhout verder gefixeerd. De Eerdse bergen zijn 
inmiddels voor een deel afgegraven, maar vormen mede 
door de beplanting met dennen nog steeds een herken-
baar element in het landschap. Ten westen van de Eerdse 
Bergen in de gemeente Schijndel is de Vlagheide eind 
19e en begin 20e eeuw ontgonnen. Deze jonge ont-
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ginning fungeert nu als een verzamelplaats van uiteen-
lopende verschijnselen als een militair terrein, vuilnisho-
pen, houtopslag en een asielzoekerscentrum. De vuil-
stortplaats is grotendeels afgewerkt en met folie en gras 
bedekt; zo ontstaat er achter de Eerdse Bergen een 
nieuw recreatielandschap van groene heuvels.

Industriële revolutie en de twintigste eeuw
Vanaf het einde van de 19e eeuw is het landschap 
rond Eerde aan zeer 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 
en bos. Na de tweede wereldoorlog veranderde de 
omgeving van Eerde vooral sterk door aan twee kanten 
oprukkende verstedelijking. Deze verandering is nog 
volop in ontwikkeling en krijgt een nieuwe impuls door 
de aanleg van de A50 en de aanleg van een op- en 
afrit ter hoogte van Eerde. De kaarten op bladzijde 11 
laten de ontwikkeling van de verstedelijking zien in het 
gebied rond Eerde. Op de kaart van 1850 is de Zuid-
Willemsvaart te zien, die enkele decennia daarvoor is 
aangelegd. De Zuid-Willemsvaart scheidt Eerde ruimtelijk 
van Veghel. Op de kaart van 1910 is de spoorlijn te zien, 
die in de tweede helft van de 19e eeuw is aangelegd. 
Schijndel is via Eerde verbonden met de weg Veghel - 
Sint-Oedenrode. In de jaren 60 wordt ter ontlasting van 
de Kapelstraat de Eerdse Baan aangelegd - een belang-
rijke weg voor het autoverkeer, die Schijndel met Veghel 
verbindt en de oude akker in tweeën snijdt. Daarmee 
krijgt ook de gescheiden ontwikkeling van de noordelijke 
en de zuidelijke helft van Eerde een nieuwe impuls. In 
de jaren 70  wordt een hoogspanningsleiding door het 
gebied getrokken. Het bijbehorende straalpad creëert 
een bebouwingsvrije zone ten zuidwesten van Eerde. 
Beide zijn al op de kaart van 1978 aanwezig; de beper-
kingen die de Eerdse Baan en de hoogspanningsleiding 
stellen aan de ruimtelijke ontwikkeling worden zichtbaar 
op de kaart van 2001. De aanleg van de A50 perkt het 
grondgebied van Eerde verder in. Ten oosten van de 
snelweg groeit het bedrijventerrein van Veghel. Aan de 
westkant van Eerde groeit Schijndel verder oostwaarts, 
met het bedrijventerrein Duin III en verschillende ver-
spreide ontwikkelingen rond de Vlagheide. De openstel-
ling van de A50 zal ook gevolgen hebben voor de ver-
keersdrukte op de Eerdse Baan en op de aantrekkings-
kracht van het gebied als vestigingsplaats voor bedrijven. 

Recreatie 
De Eerdse Bergen worden onder meer in de Structuur-
visiePlus als cultuurhistorisch waardevol gebied aange-
merkt; zij moeten als landschappelijk element herkenbaar 
blijven en waar nodig worden hersteld. Het gebied heeft 
potenties voor extensieve recreatie: een plek voor een 
rustige wandeling. Ten westen van de Eerdse Bergen 
in de gemeente Schijndel is een grootschalig recreatiege-
bied gepland op de vuilstortplaats. De Eerdse Bergen 
kunnen een rustige uitloper van dit gebied vormen.

Landbouw 
Door de voortschrijdende verstedelijking is de landbouw 
steeds meer onder druk komen te staan. Er is steeds 
minder ruimte om het agrarisch bedrijf uit te oefenen. 
Door de noodzaak om het grondgebruik te extensiveren, 
vooral in de rundveehouderij, wordt de druk op grond 
alleen nog maar groter. In het gebied aan weerszijden 
van de Eerdse Baan zal de grondgebonden landbouw 
waarschijnlijk weinig perspectief meer hebben. Daarmee 
is de agrarische sector in dit gebied een onzekere factor 
geworden als het gaat om het open houden van de 
omgeving van Eerde. De geurcontouren van agrarische 
bedrijven in de nabijheid van de kern Eerde vormen 
belangrijke barrières voor de bouw van nieuwe wonin-
gen in Eerde. 

StructuurvisiePlus Uden/Veghel
De StructuurvisiePlus Uden/Veghel doet uitspraken over 
de toekomstige inrichting van beide gemeenten en geeft 
een aantal uitgangspunten voor de structuurvisie voor 
Eerde. In de StructuurvisiePlus Uden/Veghel wordt het 
gebied ten westen van de A50 aangeduid als essentiële 
open ruimte. Daaraan ligt een analyse van de regionale 
verstedelijkingsprocessen ten grondslag. In de Structuur-
visiePlus Uden/Veghel is gekozen voor een compacte 
stedelijke groei.
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Ontwikkeling Eerde
Straatnamen Eerde

Ontwikkeling van Eerde
Op de pagina hiernaast zijn kaartjes afgebeeld van de 
omgeving van Eerde uit vier verschillende perioden. 
Samen laten deze kaartjes een mooi beeld zien van 
de ontwikkeling van het dorp en zijn omgeving in de 
afgelopen 150 jaar. Aanvankelijk was Eerde niet meer 
dan een zwerm boerderijen in een zone met relatief 
oude ontginningen, waar naast Eerde ook buurtschappen 
als Hoeves, Bus en Willebrordushoek onderdeel van uit-
maakten. In het kaartje van 1900 is te zien dat de spoor-
lijn inmiddels is aangelegd en dat de ontginning van De 
Vlagheide ter hand is genomen. Ook is mooi te zien 
hoe in Eerde een dorpskern begint te ontstaan. In het 
kaartje van 1978 verschijnt de stedelijke bebouwing van 
Schijndel in het westen en van Veghel in het oosten. 
Eerde komt steeds meer in een stedelijke omgeving te 
liggen. In het kaartje van 2000 is ook de inmiddels gepro-
jecteerde A50 te zien en de voortschrijdende verstedelij-
king van de omgeving van Eerde.

In de schema’s op deze pagina is de ontwikkeling 
van de dorpskern schematisch weergegeven. De basis 
van Eerde wordt gevormd door een lusvormig bebou-
wingslint (Kapelstraat, Zandvliet, De Horstjens en De 
Dubbelen) rond een hoger gelegen akker (1). Door de 
bouw van de kapel en later de kerk ontstaat een dorps-
kern aan de zuidkant van de centrale akker. Die centrale 
akker wordt vervolgens doorsneden met de Eerdse 
Baan (2). In de periode daarna wordt de ruimte tussen 
de Kapelstraat en de Eerdse Baan langzaam gevuld 
met bebouwing. Daardoor ontstaat een steeds sterkere 
tweedeling tussen de noordkant en de zuidkant van de 
Eerdse Baan. De noordkant is nog steeds vrijwel onge-
wijzigd ten opzichte van 1850 en de zuidkant is vrijwel 
volledig volgebouwd (3). Als laatste stap wordt aan de 
zuidoostkant van Eerde een nieuwe wijk gebouwd buiten 
het historische bebouwingslint (4).

In de afbeelding hiernaast zijn de namen van de straten 
in Eerde aangegeven.
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Inleiding
Eerde is naar omvang het derde kerkdorp van de 
gemeente Veghel. Op 1 januari 2001 telde het kerkdorp 
1227 inwoners. De parochie Eerde is groter. Daar 
worden ook de buurtschappen Kempkens, Hoevens, 
Vlagheide en Eerdse Baan toe gerekend. De mensen 
die hier wonen zijn grotendeels georiënteerd op Eerde 
en bepalen mede het draagvlak voor voorzieningen in 
het dorp. Naar raming wonen hier 211 personen. De 
bevolkingsomvang van de parochie komt daarmee op 
1438 inwoners.

De centrale vraag is: Hoe leefbaar is Eerde nu en wat 
zijn de verwachtingen voor de toekomst? Het begrip 
‘leefbaarheid’ definiëren we – in samenspraak met de 
bewoners – breed. We verstaan eronder het geheel 
van sociale en fysieke factoren dat invloed heeft op het 
leefklimaat. 

Op basis van informatie van bewoners en analyse van 
cijfers geven we een beeld van de huidige situatie. We 
kijken naar sterke en zwakke punten. Verder besteden 
we aandacht aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
Daarbij onderscheiden we ontwikkelingen die een kans 
bieden om de leefbaarheid in Eerde te verbeteren en 
ontwikkelingen die daarvoor juist een bedreiging kunnen 
vormen. De resultaten vatten we in het volgende hoofd-
stuk samen in een zogenaamd SWOT-analyse (strengths 
– weaknesses – opportunities – threats: sterkten – zwak-
ten – kansen en bedreigingen).

Sterke kanten en kansen voor de 
toekomst

Hechte en actieve gemeenschap
Eerde is een actieve en maatschappelijk betrokken 
gemeenschap. In 2000 verscheen er een dik boek met 
de eigen geschiedenis in woord en beeld. Het vereni-
gingsleven in Eerde bloeit: in het gemeenschapshuis is 
het vanwege de vele activiteiten voortdurend inschikken. 
Veel Eerdenaren bemoeien zich via de Dorpsraad inten-
sief met de politiek van hun dorp en hun gemeente 
Veghel. De Dorpsraad is een serieuze en kritische 
gesprekspartner.

3 Analyse wonen en leefbaarheid
Zorg voor zelfstandig wonende ouderen
Het aantal ouderen (65+) in Eerde zal de komende 
jaren sterk stijgen. De meeste  zullen in hun huidige 
woning blijven. Ook landelijk geeft de meerderheid 
van de ouderen daaraan de voorkeur. Je verhuist 
pas als je gezondheid het laat afweten. Bovendien is 
er op dit moment nauwelijks specifieke ouderenhuisves-
ting beschikbaar. Ouderen die willen verhuizen hebben 
weinig keus. 
Een kans is het bieden van zorg aan huis. Bestaande 
schotten in de regelgeving voor wonen en zorg 
worden opgeheven. Mensen met een grote zorgbe-
hoefte kunnen straks thuis blijven wonen. Zorginstel-
lingen kunnen zorg op maat bieden aan zelfstandig 
wonende ouderen. Nu wordt de thuiszorg nog verleend 
door een regionale instelling. De landelijke trend is de 
ontwikkeling van zorgsteunpunten in dorpen en wijken. 
Ook in Eerde kan zo’n zorgsteunpunt komen.
De bestaande woningen moeten wel geschikt worden 
gemaakt voor ouderen. Allerlei woningaanpassingen zijn 
denkbaar. In Eerde vormen de oudere huiseigenaren de 
belangrijkste doelgroep. Deze groep kun je adviseren bij 
de aanpassing van hun woning.

Meer mogelijkheden voor de school
De basisschool van Eerde staat bij de ouders goed aange-
schreven. Dat moet zo blijven. Het gevaar dreigt dat het 
aantal kinderen in Eerde afneemt waardoor de school 
haar formele draagvlak verliest. Er moeten dan kinderen 
van elders worden aangetrokken. Een kans is volgens 
de bewoners een verbreding van de functie en de 
taken van de school. Naast de school zou in hetzelfde 
gebouw ook kinderopvang, een peuterspeelzaal en bui-
tenschoolse opvang kunnen worden gevestigd. Het 
onderwijzend personeel kan een professionele bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de opvang en het pro-
gramma-aanbod. Het huidige gebouw moet dan wel 
worden gemoderniseerd en een flexibele indeling krijgen. 
Vooraf moet worden vastgesteld of er aan zo’n voorzie-
ning echt behoefte bestaat.

De Vlagheide en omgeving ontwikkelen tot recreatiegebied 
Ten westen van Eerde ligt de vuilstortplaats De Vlagheide. 
Deze levert op dit moment visuele hinder en stank. In 
2003 loopt de vergunning af; er wordt gezocht naar een 
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nieuwe bestemming. Dat biedt een kans om het gebied 
te ontwikkelen tot een aaneensluitend recreatiegebied, in 
samenhang met het Eerdse Bos en het MOP-complex 
(munitieopslag). In en om het Eerdse Bos is natuuront-
wikkeling mogelijk. Wellicht zijn er subsidies te vinden 
voor natuurcompensatie bij de aanleg van de A50. 
Verder kan het MOP-complex een groene bestemming 
krijgen. Zowel De Vlagheide als het MOP-complex liggen 
op het grondgebied van Schijndel. Deze gemeente heeft 
dus een belangrijke stem bij het maken van plannen voor 
dit gebied.

Bloeiend bedrijfsleven
Eerde heeft een bloeiend bedrijfsleven. Er zijn drie 
winkels voor dagelijkse boodschappen. Verder zijn er 
ambachtelijke bedrijven met een regionale klantenkring 
en drie middelgrote bedrijven. De ondernemers voelen 
zich verbonden met het dorp. Dat blijk uit de sponsoring 
van evenementen en verenigingen. In 2000 telde Eerde 
376 arbeidsplaatsen. Daarbij is ook werkgelegenheid 
in non-profit meegeteld, zoals onderwijs en gezond-
heidszorg. In totaal gaat het om 71 vestigingen (bron: 
gemeente Veghel). 
De bedrijvigheid in Eerde is de afgelopen twintig jaar 
sterk toegenomen. De ondernemers verklaren dat door 
de gunstige ligging van het dorp. In een straal van 10 
kilometer wonen 75.000 potentiële klanten. Als straks 
de afrit van de A50 klaar is, zullen Eerde en omgeving 
nog aantrekkelijker worden als vestigingsplaats. Dat vormt 
dan wel weer een bedreiging voor het behoud van de 
dorpse sfeer.

Ruimtelijke identiteit versterken
Eerde heeft weinig karakteristieke en bijzondere gebou-
wen of plekken. Het dorp mist een sterke ruimtelijke 
identiteit. Er zijn kansen om die identiteit te versterken. 
De gemeente wil de Kapelstraat opnieuw inrichten. Dan 
kan ook de openbare ruimte aantrekkelijker worden 
ingericht met elementen die passen bij een Brabants 
dorp. Met de bebouwing van de locatie van het voorma-
lige St. Joseph kan het hart van het dorp mooier worden.
 

Zwakke kanten en bedreigingen voor de 
toekomst

Afname omvang bevolking
Het bewonersaantal in de kern schommelde de laatste 

twee decennia tussen 1169  (in 1984) en 1282 (in 1996) 
personen. Tot 1996 nam de bevolking toe. Sindsdien 
daalt ze weer. Deze daling zet door wanneer er geen 
nieuwe mensen in het dorp komen en wanneer jon-
geren Eerde definitief verlaten. Een kleinere bevolking 
kan minder lokale voorzieningen dragen. De bevolkings-
omvang is overigens niet de enige bedreiging. Ook de 
groeiende mobiliteit vormt een bedreiging. Met de auto 
zijn Veghel en Schijndel makkelijk bereikbaar. Wanneer 
Eerdenaren elders boodschappen gaan doen betekent 
dat omzetderving voor de plaatselijke middenstand.

Woningvoorraad ongeschikt voor groeiende groep ouderen
Ook Eerde vergrijst. Ongeveer 12,5% van de bevolking 
is 65 jaar of ouder. Dat aandeel neemt voorlopig toe. De 
bevolkingsprognose voor de gemeente Veghel laat een 
sterke groei zien van het aantal personen van 55 jaar 
en ouder. In 2000 lag het aandeel ouderen onder het 
provinciale en landelijke gemiddelde. Maar op langere 
termijn wordt Veghel weer ‘grijzer’ dan het Brabantse 
en Nederlandse gemiddelde (Bron: ‘Ouderen in cijfers 
1999’, gemeente Veghel). Voor Eerde zijn geen progno-
ses bekend. Het is aannemelijk dat de bevolking evenveel 
vergrijst als het gemeentelijk gemiddelde.
Hier ontstaat een nieuw probleem: het tekort aan spe-
cifieke ouderenhuisvesting. De Eerdse woningvoorraad 
bestaat grotendeels uit vrijstaande woningen en twee-
onder-een-kappers. Deze woningen zijn niet geschikt 
voor ouderen die slecht ter been en minder vitaal zijn. 
Eerde telt slechts 28 (huur)woningen waar ouderen 
beter uit de voeten kunnen. Een verzorgingshuis heeft 
het dorp niet meer. Zonder voldoende ouderenhuisves-
ting worden veel ouderen genoodzaakt om Eerde te 
verlaten.

Te weinig betaalbare woningen voor starters
Ook voor starters op de woningmarkt is het aanbod 
te beperkt. Bestaande koopwoningen zijn te duur. De 
wachtlijst voor bouwkavels is lang. Verder zijn er erg 
weinig huurwoningen in het dorp waar ook jongeren 
voor in aanmerking komen. In de werkgroepen en tij-
dens de dorpsmanifestatie werd daarom gepleit voor de 
bouw van meer woningen die geschikt en betaalbaar zijn 
voor jongeren.

Accommodatie voor sporters voldoet niet
Eerde heeft een gymzaal in gemeenschapshuis De Brink. 
Hij is voor veel sporten te klein. De sportverenigingen 
zouden hem willen vergroten tot sportzaal. Ook missen 
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ze een buitensportaccommodatie. Eerdse kinderen gaan 
bijvoorbeeld voetballen in Wijbosch. De sportverenigingen 
pleiten bij de gemeente voor een multifunctionele buiten-
sportaccommodatie aan de rand van het dorp.

Te weinig mogelijkheden voor openluchtrecreatie en toerisme
Het toeristisch product van Eerde is weinig ontwikkeld. Er 
zijn weinig terrassen, er loopt geen fietsroute door het dorp 
en voor wandelaars zijn er te weinig paden. Eerde ligt niet 
in een echt toeristisch aantrekkelijk deel van Brabant. Het 
ligt ingeklemd tussen een vuilstortplaats, bedrijventerreinen 
en de A50 in aanleg. Maar ook voor de eigen inwoners 
en mensen uit de directe omgeving (‘dagtoeristen’) is er te 
weinig te beleven.

Grote druk op de onbebouwde ruimte
De dynamiek in Eerde en omgeving is groot. Het onbe-
bouwde gebied staat flink onder druk. Plaatselijke onderne-
mers zoeken ruimte voor uitbreiding of de vestiging van 
een nieuwe bedrijf. Er is veel behoefte aan kleinschalige 
bedrijfsruimte. Hiervoor biedt het vigerende bestemmings-
plan weinig ruimte. Veel bedrijfjes starten volgens de Eerdse 
ondernemers illegaal. Dit is wellicht gunstig voor de eco-
nomische ontwikkeling,  maar zorgt ook voor een toe-
nemende druk op de onbebouwde ruimte. Ongecontro-
leerde groei dreigt. 

Verkeersdrukte neemt toe
Het wordt steeds drukker op de Eerdse Baan en op de 
kleinere wegen in het buitengebied. Vooral fietsers en voet-
gangers kennen onveilige situaties. De fietsroutes vanuit 
het buitengebied naar de dorpskern zijn niet veilig genoeg. 
Door  de oprit van de A50 zal de verkeersintensiteit toe-
nemen. Deze ontwikkeling vormt een bedreiging voor de 
leefbaarheid.

Landbouw raakt in de knel
In het buitengebied van Eerde liggen ongeveer dertig agra-
rische bedrijven. Ze hebben niet alleen te maken met 
de eigen sectorproblemen. Hun fysieke mogelijkheden 
worden steeds meer beperkt. De ontwikkeling van de 
A50, woningbouw, groeiende bedrijventerreinen en aan-
plant van bos gaat ten koste van landbouwgrond. In de 
directie omgeving van boerderijen komen steeds meer bur-
gers te wonen. Bedrijfsuitbreiding wordt steeds moeilijker. 
De kans is groot dat steeds meer boeren afhaken. Dan rijst 
een nieuwe vraag: wie houdt het buitengebied open? En 
wie beheert het?
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4 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Sterk Zwak Kans Bedreiging
Bevolking en samenleven Hechte en actieve gemeenschap.

Hoge organisatiegraad.

Bloeiend verenigingsleven.

Vergrijzing van de bevolking.

Daling van de bevollking.

Onderwijs Goede kwaliteit van lesmethoden. Verouderd gebouw dat niet aan eisen
voldoet.

Ontwikkeling van een brede school  met
kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Aantal leerlingen daalt onder de
ondergrens.

Sport  en ontspanning Problemen met tieners zijn beheersbaar.

Gemoderniseerd gemeenschapshuis.

Te weinig ruimte voor activiteiten
jeugdverenigingen.

Gymzaal is te klein.

Geen buitensportaccommodatie.

Een eigen, vaste plek voor jongeren.

Gymzaal uitbreiden tot sportzaal.

Toerisme Jaarlijks terugkerende evenementen. Weinig terrassen.

Geen fietsroutes door het dorp.

Geen officiële wandelpaden door het bos.

Ontwikkelen van een fietsroute met
rustplaatsen langs alle mooie plekken van
Eerde.

Vlagheide en omgeving Sterk vervuilde bodem.

Milieuhinder van bedrijf De Netten.

Motorcross in het Eerdse Bos.

Geen formele bospaden in Eerdse Bos.

Sluiting van de vuilnisbelt in 2003.

Ontwikkeling aaneensluitend natuur en
recreatiegebied dat Vlagheide, Eerdse
bos en MOP omvat.

Groencompensatie voor de aanleg van
A50.

Zorgvoorz ieningen Maandelijks spreekuur consultatiebureau. Wit-gele Kruis is opgeheven.

Verzorgingshuis St. Joseph is verdwenen.

Zorgsteunpunt in het dorp. Vertrek van dagopvang Drie Ghemalen
uit Eerde.

Bedrijvigheid en commerciële
voorz ieningen

Gelegen in verzorgingsgebied met 75.000
klanten.

Vrij compleet pakket aan voorzieningen
voor eerste levensbehoeften.

Starters beginnen vaak “illegaal”.

Bebouwingspercentage in
bestemmingsplannen is te laag voor
ondernemers.

Bestaande bedrijven hebben problemen
met vergunningen en bestemmingsplan.

Tekort aan kleinschalige bedrijfsruimtes.

Bereikbaarheid wordt beter door aanleg
A50.

Ondersteunen van startende bedrijven.

Ondersteunen bij bedrijfsverplaatsingen.

Nieuw bestemmingsplan met meer ruimte
voor economische activiteiten.

Draagvlak voor voorzieningen neemt
verder af door daling van de bevolking.

Bewoners maken gebruik van winkels en
voorzieningen buiten Eerde.

Verkeer Voldoende parkeervoorzieningen.

Beperkt doorgaand verkeer door dorp.

Sluipverkeer door het buitengebied.

Knelpunten met parkeren bij basisschool,
Den Binnen, winkels en café Driesprong.

Auto’s rijden te hard.

Geen veilige fietsroute langs Eerdse
Baan.

Wegenonderhoud is slecht, met name
Kapelstraat en in het buitengebied.

Veilige fietsroutes naar school voor
kinderen buitengebied.

Buitengebied afsluiten voor niet-
bestemmingsverkeer.

Veilige fietsroutes langs Eerdse Baan.

Inrichten tot 30 km per uur gebieden.

Opzetten van Collectief Vraagafhankelijk
vervoer.

Congestie Eerdsebaan door aanleg A50.
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Sterk Zwak Kans Bedreiging
Wonen Kwalitatieve goede woningen. Weinig differentiatie in woningvoorraad

(weinig huur, eengezinswoning
overheerst).

Vraag naar bouwkavels overtreft vele
malen het jaarlijkse aanbod.

Huidige nieuwbouw kost teveel ruimte (te
grote kavels).

Bouwen van appartementen voor
jongeren en ouderen.

Versoepelen van de criteria voor
woonruimteverdeling.

Bestaande woningen geschikt maken
voor andere doelgroepen.

Provincie biedt ruimte voor woningbouw
op boerenerf.

Nieuwe Huisvestingswet beperkt de
sturingsmogelijkheden.

Woningvoorraad ongeschikt voor minder
vitale ouderen.

Ruimtelijke  identiteit Kerkplein en omgeving met kerk, café
Hooghuys en plantsoen.

Oude bomen in de dorpskern.

Bestrating Sint Anthoniusplein met
contouren oude kapel.

Weinig karakteristieke bebouwing,

Molen is kapot.

Oude woningen worden slecht
onderhouden.

Flexibel bestemmingsplan dat ruimte biedt
voor nieuwe ontwikkeling.

Zuinig omgaan met onbebouwd gebied,

Vertrek Drie Ghemalen biedt
mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

Terugbrengen oorspronkelijke situatie
Kerkplein.

Markante gevels behouden en renoveren.

Herinrichting Kapelstraat is kans voor
verbeteren van de uitstraling.

Nieuwe bomen in kern planten.

Eerde raakt klem tussen oprukkende
industrieterreinen en A50.

Landbouw Deel van het buitengebied kent vitale
landbouwbedrijven.

Delen van het buitengebied nadrukkelijk
een agrarische bestemming geven.

Agrariërs ondersteunen bij
bedrijfsverplaatsingen.

Ontwikkelen van bouwlocaties binnen de
dorpskom: sparen landbouwgrond.

Nieuwe mestwet vormt nieuwe bedreiging
voor agrarische bedrijven.

Meer burgers vestigen zich in het
buitengebied, waardoor agrariërs tegen
strengere milieuregels aanlopen.

Landbouwgrond wordt geclaimd voor
woningbouw, verkeer en bedrijvigheid.
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Op 28 en 30 maart en 2 april 2001 zijn gesprekken 
gevoerd met acht bewonerswerkgroepen. Aansluitend is 
op 22 april 2001 een dorpsmanifestatie gehouden waarin 
de resultaten van deze inventarisatie ter toetsing aan de 
bewoners werden voorgelegd. De opvattingen van de 
bewonersgroepen kunnen als volgt worden samengevat:
•  De hechte dorpsgemeenschap van Eerde moet in 

stand blijven.
• Om dat te kunnen doen moet de bevolking gedu-

rende de Structuurvisieperiode met 1% per jaar 
kunnen groeien.

• Deze groei is nodig voor instandhouding van de lokale 
economie, het voorzieningenniveau en het basison-
derwijs.

• Deze groei is alleen mogelijk met een goed volkshuis-
vestingsbeleid, dat uitgaat van een ruimer contigent 
te bouwen woningen. Het huidige aantal van 7 zou 
volgens de bewoners opgetrokken moeten worden 
naar 12. De wachttijden voor bouwkavels moeten 
worden teruggebracht.

• Het bestaande woningaanbod is ongeschikt voor 
ouderenhuisvesting en onbetaalbaar voor jongeren-
huisvesting. De woningbouw moet dan ook worden 
gedifferentieerd door naast het bestaande aanbod klei-
nere kavels aan te bieden, door woningen geschikt 
te maken voor ouderenhuisvesting en gecombineerde 
ouderen- en jongerenhuisvesting, en door voor zowel 
jongeren als ouderen betaalbare en aanpasbare huur-
woningen te realiseren.

• De grote druk op het buitengebied door de opruk-
kende verstedelijking en industrialisering moet een halt 
worden toegeroepen. Het parochiegebied van Eerde 
moet een groene long worden voor Veghel en regio.

    De landbouw in het buitengebied komt in de knel; 
daarvoor moeten oplossingen worden gezocht door 
bijvoorbeeld uitkoop of alternatieve vormen van agra-
rische bedrijfsvoering.

• Er moet een oplossing komen voor de toenemende 
verkeersdruk. Vooral wanneer de A50 klaar is moet 
het sluipverkeer met harde hand worden bestreden. 
Veilige en aantrekkelijke fietsroutes zijn nodig om 
Eerde toegankelijk te maken voor (jeugdige) fietsers en 
voor recreanten van buiten het dorp.

• Na verbouwing van de sportzaal van het gemeen-

5 Opgaven voor de toekomst
schapshuis blijft een buitensportaccommodatie aan de 
rand van het dorp gewenst.

• De Vlagheide moet in combinatie met de aangren-
zende natuur- en landbouwgebieden een aantrekkelijk 
recreatiegebied worden.

• De ondernemers hebben behoefte aan bescheiden 
uitbreidingsmogelijkheden om hun neringen in leven 
te kunnen houden.

Veel van bovenstaande conclusies kunnen worden 
onderschreven. Een aantal moet kritisch worden bena-
derd. Waarom de noodzaak 1% te groeien? Dat levert 
telkens weer hetzelfde probleem op: een noodzakelijke 
toename van het aantal woningen en voorzieningen, 
omdat anders het draagvlak te klein is. Hetzelfde geldt 
voor de lokale economie: groeiende economische activi-
teit zal altijd om een groeiend draagvlak vragen. Omdat 
je deze problemen nooit structureel binnen de huidige 
dorpsgrenzen oplost zal er altijd een spanning blijven 
bestaan tussen dorpsbehoud en lijfsbehoud. Welk per-
spectief ook gekozen gaat worden, het ruimteprobleem 
met alle daaruit voortvloeiende leefbaarheidsproblemen 
zal altijd actueel blijven. Kort samengevat spelen bij het 
maken van keuzen voor de toekomst van Eerde de 
volgende dilemma’s een rol:
•  Groei is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Groei 

bedreigt dorpse identiteit.
•  Grote kavels en ruime opzet passen in een dorps 

beeld. Groot ruimtebeslag bedreigt ontwikkeling 
woningvoorraad voor ouderen en jongeren.

•  Eerde is een landelijk dorp en wil niet verstedelijken. 
De bewoners van Eerde zijn door maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren sociaal gezien 
al verstedelijkt. 

•  Dorps is dat je in Eerde lang niet alles kunt krijgen 
en doen. Stedelijk is dat je met groot gemak en zeer 
regelmatig naar Veghel of Den Bosch gaat om het wel 
te halen of te doen.

•  De overheid stelt regels om het dorpskarakter te 
kunnen bewaren (gemeente en provincie) en perkt 
daarmee groeimogelijkheden in. Eerde is daar blij mee 
(dorpskarakter) maar ook ontevreden over (wensen 
zijn onder meer extra vrijheden voor startende onder-
nemers, ruimer woningcontingent enz.)
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•  Eerde wil bij woningtoewijzing voorrang voor eigen 
bewoners. Rijksbeleid verzet zich daartegen.

•  Eerde wenst 12 woningen per jaar. Over tien jaar is 
dat dus 120 woningen erbij. Hoe ziet Eerde er dan 
uit?

•  Eerde wil geen toename van de verkeersdruk en een 
verkeersveilig dorp. Hoeveel auto’s komen er in 10 
jaar bij? 

•  Boeren beheren het buitengebied. Eerde wil het bui-
tengebied openhouden. Maar Eerde wil ook boe-
renbedrijven herstructureren tot kleine woonkernen. 
Hoe hou je dan het buitengebied open en beheers-
baar?

Het grote dilemma voor Eerde is het voldoen aan een 
groeiende behoefte aan woonruimte en leefbaarheid, 
terwijl er fysiek geen ruimte voor is. De vraag is daarbij 
of Eerde dorp blijft of leefbaar blijft en wat het beste 
compromis is tussen beide?

Op basis van de inventarisatie is een streefbeeld voor 
2015 opgesteld. Tegen zo’n streefbeeld kunnen beoogde 
maatregelen worden afgezet en worden afgewogen. In 
het streefbeeld zijn zowel de opvattingen van de bewo-
ners als de visie van de beide bureaus verwerkt. Aan 
het streefbeeld ligt een sociaal concept voor Eerde ten 
grondslag.

Een sociaal concept voor Eerde
Eerde is een dorp met een ‘echt’ dorpskarakter. Het 
behoud daarvan staat onder druk. Feitelijk is het ten 
dele al een schijnkarakter: de dorpelingen zijn in principe 
verstedelijkte mensen die graag in een dorpse omgeving 
en met behoud van een aantal dorpse waarden willen 
samenleven. Hun dorp zit dus voornamelijk tussen de 
oren. Dat is overigens niet alleen een zaak van beleving, 
maar ook van doorleving: deze sociaal-psychologische 
basis levert een ‘echte’ sociale structuur op. Hoewel 
niet iedere buitenstaander die hechte sociale structuur 
zal weten te waarderen, is de maatschappelijke waarde 
ervan evident. Eén van de bijzondere aspecten is dat 
jongeren en ouderen graag in elkaars buurt willen blijven 
wonen. Dat geeft bijvoorbeeld weer hoop voor toe-
komstige zorg-organisatie in een sterk vergrijzend Noord 
Brabants dorp.
De verbondenheid die er is moet blijven. Woningbouw 
valt vanwege provinciale regelgeving enerzijds en lan-
delijke voorschriften en ontwikkelingen anderzijds niet 

meer zo erg te beïnvloeden. Toch moet er ruimte zijn 
voor een autonome groei. Dorpelingen moeten kunnen 
blijven als ze ouder worden; jongeren moeten er betaal-
bare zelfstandige woonruimte kunnen vinden. Je hebt 
immers draagvlak nodig om leefbaarheidsvoorzieningen 
als bijvoorbeeld school en dorpshuis in stand te houden. 
Anders word je een slaapdorp. Natuurlijk kan dat op 
lange termijn een zekere mate van verstedelijking van 
het dorp inhouden. Maar ook nu zijn de bewoners van 
Eerde in zekere zin al verstedelijkt: ze gaan bijvoorbeeld 
makkelijk winkelen in grote winkelcentra elders. Kortom, 
niet het aantal te bouwen woningen moet leidraad zijn, 
maar het creëren van optimale ontwikkelingsruimte bij 
minimaal ruimtebeslag. Teneinde van Eerde een duur-
zaam dorps dorp in een landelijke omgeving te maken.  
Behoud van het dorpskarakter kan. Zeker wanneer de 
bewoners dat zo graag willen. De wijk Hoogland in 
Amersfoort toont dat bijvoorbeeld aan. Het voormalige 
dorp dat inmiddels stadswijk is geworden verstedelijkt 
ook, maar houdt tegelijkertijd hardnekkig – en met succes 
- zijn dorpsidentiteit vast. De grote kans voor Eerde ligt 
in een samenhangende ontwikkeling van dorpskern en 
buitengebied. Om zijn identiteit te behouden zou het 
dorp dat buitengebied als het ware moeten annexeren of 
adopteren. Er ontstaat dan draagvlak om vanuit een klein-
schalige structuur met een dorpse identiteit een levende 
toekomst op te bouwen. Welke ruimtelijke ontwikkeling 
ook op basis van deze structuurvisie gekozen wordt, 
deze vlieger zal altijd opgaan. Natuurlijk zal de perceptie 
bij de bewoners van wat dorps is mee ontwikkelen. 
Maar ook de voortdurende herdefinitie van wat een 
dorpskarakter is, is nodig voor het behoud ervan.

Blijft Eerde dorp, of blijft Eerde leefbaar? Om Eerde 
verder te kunnen ontwikkelen en toch aan het dorpska-
rakter vast te houden wordt het volgende streefbeeld 
voor 2015 voorgelegd. Misschien hoeft het niet eens 
zo’n compromis te zijn!

Streefbeeld Eerde in 2015
Eerde moet zijn sterke sociaal-culturele infrastructuur en 
zijn dorpskarakter behouden. Het is het belangrijkste ver-
weer tegen de ‘onttakeling’ van het dorp. Het culturele 
leven zal ongetwijfeld van kleur veranderen, maar moet 
wel in stand worden gehouden. Een eigen plek – ook 
fysiek - voor jongeren daarin is gewenst. Voorzieningen 
moeten flexibel worden aangeboden. De dorpskernen 
zullen een steunpunt moeten hebben waar deze voor-



21

zieningen kunnen worden aangeboden. Openbaar ver-
voer kan met belbusjes en dergelijke inzetbaar worden 
gemaakt. Deze voorzieningen moeten toegankelijk zijn 
voor alle kernen.
De lokale economie moet gezond blijven. Dijen 
bestaande bedrijven teveel uit, dan moeten ze naar een 
bedrijventerrein. De gezonde lokale economie is niet aan 
een locatie in het dorp gebonden. 
Wonen: er moeten kleinere eengezinswoningen komen, 
met name voor ouderen en jongeren. Er zouden woon-
groepprojecten kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld 
op de ‘buitenplaatsen’ op reeds bestaande, vaak agrari-
sche buitenlocaties. Daar kunnen jongeren en ouderen 
samen een plek vinden. Er moet veel zuiniger met de 
resterende ruimte in het dorp worden omgegaan (ook 
in het kader van landelijke en provinciaal beleid): kleinere 
kavels, alternatieve bouw- en woonvormen, inbreiden 
en verdichten). Het is de vraag of het onderwijs zelf-
standig in stand kan worden gehouden. Lukt dat niet, 
dan moet er een goede dependance komen. Verbouw 
van dan wel nieuwbouw voor de huidige school is dan 
noodzakelijk. Men kan ook op een alternatieve manier 
leerlingen werven, bijvoorbeeld kinderen van ouders die 
op aangrenzende bedrijventerreinen werken. Uitbouw 
tot een brede school is – juist nu het leerlingenaantal 
daalt – misschien wel wenselijk, maar niet echt logisch. 
Het leerlingenaantal zal voorlopig eerder afnemen dan 
groeien.  Veilige fietsroutes vanuit het buitengebied 
kunnen onderwijsdeelname bevorderen.
Het probleem van de verkeersdruk bij openstelling van 
de A50 is evident. Vooralsnog lijkt de enige oplossing om 
Eerde voor niet-bestemmingsverkeer af te sluiten.
Boeren die het niet volhouden moeten worden uitge-
kocht. De vrijkomende panden moeten nieuwe functies 
krijgen. Dat zouden heel goed woonfuncties kunnen zijn, 
die de gezonde uitbreiding van Eerde mogelijk maken. 
Ook hier geldt overigens dat er een toenemende vraag 
naar wonen in het landelijk gebied is. Eerde zou daarmee 
onbedoeld ook mensen van buiten kunnen aantrekken.
Een buitensportaccommodatie is wenselijk. Hier zou 
integraal bezien kunnen worden of voor de totale 
gemeente Veghel inclusief de kernen een aantal voorzie-
ningen centraal gerealiseerd kan worden.
De Vlagheide en omgeving moet worden ingericht als 
recreatief groengebied. Fiets- en wandelpaden moeten 
het van en naar het dorp ontsluiten (in te passen in de 
bestaande routingen).
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Op basis van het voorgaande kunnen we het volgende 
programma wonen en leefbaarheid formuleren. Hoewel 
in het kader van deze structuurvisie ‘programma’ eigenlijk 
een te gedetailleerd begrip. We kunnen misschien beter 
spreken van een agenda voor de ontwikkeling tot 2015.

Wonen voor iedereen
Er is een eenzijdige woningvoorraad in Eerde. In de Nota 
Wonen van de gemeente Veghel is aangegeven dat voor 
de komende jaren blijvend aandacht besteed dient te 
worden aan de huisvesting van jongeren (voorkomen van 
ontgroening) en ouderen (vergrijzing).
Binnen het bouwprogramma dat voor de kern Eerde 
wordt vastgesteld, zal om die reden getracht worden 
zo optimaal mogelijk in te spelen op een diversiteit aan 
woningbouw voor verschillende doelgroepen, derhalve 
ook voor de huisvesting van jongeren en ouderen. Ook 
bij de planontwikkelingen van binnenstedelijke locaties of 
nieuwe woongebieden wordt gepoogd een diversiteit 
aan bouwmogelijkheden op te nemen voor zover andere 
randvoorwaarden (economisch, ruimtelijk, stedenbouw-
kundig en dergelijke) dit mogelijk maken. Dit betekent 
mogelijkheden voor kaveluitgifte voor eigenbouw, rijwo-
ningen, vrijstaande woningen en eventueel appartemen-
ten. In het overleg met ontwikkelaars wordt daarbij aan-
dacht gevraagd bij de verdere uitwerking rekening te 
houden met onder andere eisen voor de huisvesting van 
ouderen (multifunctionele bouw).
Bij gedwongen verplaatsing uit de Kempkens zal de 
gemeente zich inspannen voor herhuisvesting van de 
betrokkenen. De herhuisvesting valt buiten het reguliere 
woningbouwprogramma van de gemeente en komt daar 
bovenop. Indien degenen die gedwongen zijn de woning 
in de Kempkens te verlaten zich in Eerde vestigen, zal het 
geldende woningbouwprogramma voor Eerde met dit 
aantal woningen extra worden gecompenseerd.
In deze structuurvisie is als één van de opties de 
ontwikkeling en realisatie van landhuizen/landgoederen 
opgenomen. Het zou wenselijk kunnen zijn om de 
landhuizen buiten het contingent van Eerde te houden 
en het te beschouwen als een unieke woninglocatie 
in Veghel. De realisatie van landhuizen valt vooralsnog 
echter onder de noemer van de reguliere woningbouw. 
Derhalve valt de realisatie van landhuizen onder 

6 Programma wonen en leefbaarheid 
het reguliere woningbouwcontingent. Hoe dit 
woningbouwcontingent er de komende jaren uit ziet 
is mede afhankelijk van het nieuwe streekplan. Daarin 
wordt een onderscheid gemaakt tussen landelijke 
regio’s (waartoe Eerde behoort) en de stedelijke regio’s 
(waaronder de stedelijke regio Uden/Veghel). Welke 
gevolgen deze tweedeling heeft voor onder meer 
landhuizen/landgoederen (een woningtype dat uitstijgt 
boven een vraag vanuit de kerkdorpen) is nu niet aan te 
geven.
Er is een grote behoefte aan levensloopbestendige 
woningen. Daar worden in de gemeente op dit moment 
voorbeelden van ontwikkeld. Deze kunnen als voor-
beeld dienen voor nieuwe in- en uitbreidingen in Eerde. 
De 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen hebben de 
minste prioriteit. Deze overheersen de huidige woning-
voorraad. Door ouderen- en jongerenhuisvesting op 
maat zullen bestaande woningen in die categorie vrijko-
men.
Een flexibele kaveluitgifte is mogelijk. Belangrijk is dat 
dit gebeurt binnen een goede ruimtelijke structuur. Voor-
waarde voor flexibiliteit in kavelmaat is een niet al te 
grote kaveldiepte. De flexibiliteit in de kavelmaat komt 
dan voort uit verschillende kavelbreedtes.

Passend onderwijs
De zelfstandige school moet zo lang mogelijk in 
stand worden gehouden. Nieuwbouw in aansluiting op 
andere voorzieningen (bijvoorbeeld het gemeenschaps-
huis) biedt de meeste kansen. Zou het leerlingenaantal 
al zakken onder het minimaal noodzakelijke, dan kan 
de accommodatie altijd functioneel blijven en geheel of 
gedeeltelijk voor andere doelen worden gebruikt. De 
bewoners zouden, bijvoorbeeld via de dorpsraad, zelf 
een wervingsbeleid voor leerlingen kunnen starten bij 
de omliggende bedrijventerreinen. Mogelijke belemme-
ringen en ongewenste consequenties dienen nog wel te 
worden onderzocht.
In samenwerking met de andere voorzieningen 
(gemeenschapshuis, gezondheidszorg, verenigingsleven) 
kan wellicht een (variant op de) brede school worden 
ontwikkeld. Voor instandhouding van de school heeft de 
groei van het leerlingenaantal prioriteit.
In de ruimtelijke structuur moet rekening worden 
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gehouden met veilige toegangsroutes voor langzaam 
verkeer, zodat kinderen die dat willen in Eerde naar 
school kunnen.

Een eigen economie
De locale economie is van vitaal belang. De bedrijven in 
Eerde, die draagvlak moeten vinden bij een voldoende 
inwonertal, zijn het waard in stand te blijven. Wil je dit 
realiseren, dan zal je daar als bewoner zelf iets voor 
over moeten hebben. Iets meer betalen, om bij de 
deur boodschappen te halen. De bewoners zouden 
bijvoorbeeld zelf een stichting kunnen oprichten die de 
ondersteuning organiseert van het lokale winkelaanbod. 
Zo’n stichting zou vanuit een ideële doelstellingen de 
algemene voorwaarden kunnen verbeteren (bijv. door 
panden te beheren en goedkoop te verhuren en daar 
middelen voor te verwerven). Ook zou de stichting de 
eigen voorzieningen kunnen promoten en Eerdenaren 
overtuigen dat ze – desnoods maar iets duurder - de 
eigen voorzieningen in stand moeten helpen houden. 
Dorpsraad en ondernemersvereniging kunnen hierin 
voortrekker zijn.
De toenemende vergrijzing biedt wellicht ook een kans. 
Ouderen gaan minder makkelijk naar Veghel dan de 
overige bewoners. Goede bezorgdiensten, wellicht in 
samenwerking met de ambulante gezondheidszorg (zie 
voorzieningen), kunnen mogelijkheden bieden.
Ook de ontwikkeling van het buitengebied kan positieve 
effecten hebben op de bedrijven in Eerde. Of er nu 
een golfbaan komt of juist een agrarisch gebied, in alle 
gevallen kunnen de bedrijven door een eigen karakter te 
definiëren inspelen op de specifieke behoeften die daar 
gaan ontstaan. De ontwikkeling van het buitengebied zou 
dan ook doelbewust aan de sociaal-economische ontwik-
keling van de kern Eerde gekoppeld moeten worden.
Lokale bedrijven die voor een dorpse omgeving te groot 
groeien moeten verplaatst worden naar een bedrijven-
terrein. Dat hoeft het economisch rendement niet te 
schaden.

Flexibele voorzieningen
Ook de voorzieningen staan onder druk. Het zorgcen-
trum voor ouderen is verdwenen, het Wit-Gele Kruis-
gebouw is gesloten. Eerde (en Veghel natuurlijk) moet 
zich hard maken voor een zorgsteunpunt. De realisering 
ervan kan wellicht samen met de (ver)bouwplannen voor 
de school worden gerealiseerd. 
Als uitzondering op de flexibele voorzieningen moet 

voor de jongeren – wellicht eveneens in samenhang 
met bovenstaande – een eigen, monofunctionele 
ontmoetingsplek worden gecreëerd. Daar kunnen 
bijeenkomsten worden gehouden, spullen worden 
opgeslagen enz.

Recreatie en toerisme
Eerde zal waarschijnlijk nooit een landelijk gevierd 
toeristisch trekpleister worden. Maar door ontwikkeling 
van een natuur- en recreatiegebied in en om De 
Vlagheide kan de situatie wel sterk worden verbeterd. 
Dat is ook aantrekkelijk voor mensen die in de naaste 
omgeving werken en wonen. Wellicht heeft dat ook 
weer een positief effect op de lokale middenstand. 
Voor sportieve recreatie en sportbeoefening moet een 
passende accommodatie worden gecreëerd. De huidige 
gymzaal in het gemeenschapshuis voldoet onvoldoende 
aan de normen voor sportbeoefening. 
In samenhang met de ontwikkeling van het buitengebied 
moet onderzocht worden of een complex voor bui-
tensport kan worden ontwikkeld. Dit complex zou een 
regionale functie mogen vervullen.

Herkenbaar karakter
Eerde is nu qua karakter nog een tamelijk grijs dorp. 
Behalve wonen is er weinig specifieks te vinden. Bij de 
ruimtelijke structuur wordt daar in deze visie al op inge-
gaan. Door ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkelin-
gen van meet af aan af te stemmen op de nieuwe 
functies die de komende jaren ontstaan (De Vlagheide als 
natuur- en recreatiegebied, het verdere buitengebied in 
zijn nieuwe hoedanigheid, enzovoort) kunnen nog meer 
dragers ontstaan voor specifieke herkenbaarheid. In die 
zin kan de oude parochiegrens wellicht ook nieuw leven 
worden ingeblazen, zonder daarmee de gemeentegrens 
te willen betwisten. Identiteit is nu eenmaal ook een zaak 
van gevoel en uitstraling
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Bestaande situatie

Veghel
Schijndel

Eerde

Wat zal er gebeuren rond Eerde na openstelling 
van de A50? 

Sluipende verstedelijking!

Regionale ontsluitingsstructuur

Analyse van de bestaande situatie en 
ontwikkelingen
In het gebied rond Eerde zijn verschillende grootschalige 
ontwikkelingen gaande, zowel gepland als ongepland. 
Veghel breidt haar bedrijventerreinen uit in de vorm van 
Doornhoek I en II, Schijndel breidt haar bedrijventerrein 
uit in de vorm van Duin III. Daarnaast is er, vooral ten 
westen van Eerde, een groot aantal verspreide ontwik-
kelingen gaande: overal duiken bedrijven op. Als er niet 
snel maatregelen worden genomen is Eerde over enkele 
jaren onderdeel van een stedelijk gebied wat zich uit-
strekt van Schijndel tot Veghel. Na de openstelling van 
de A50 zal de druk op het nog niet-verstedelijkte gebied 
rond Eerde toenemen. Vooral aan weerszijden van de 
Eerdse Baan neemt de kans op sluipende verstedelijking 
toe. 
De Eerdse Baan is een belangrijke weg voor het verkeer 
tussen Schijndel en de A50/Veghel. De verwachting is dat 
na de openstelling van de A50 de hoeveelheid verkeer 
op de Eerdse Baan nog behoorlijk zal toenemen. Een 
deel van het verkeer vanaf Schijndel zou door andere 
bewegwijzering kunnen worden afgeleid naar de afslag 
St.Oedenrode-Noord. 

In de kaartjes op de pagina hiernaast, die afkomstig zijn 
uit de StructuurvisiePlus Uden/Veghel, is de positie van 
de stedelijke regio Uden/Veghel aangegeven ten opzichte 
van de stedelijke regio’s Waalwijk/’s-Hertogenbosch/Oss 
en Eindhoven/Helmond. Daaruit blijkt dat Uden en 
Veghel als stedelijke concentratie worden omringd door 
een relatief weinig verstedelijkt gebied. Bij nadere bestu-
dering blijken er echter ontwikkelingen plaats te vinden 
die de kwaliteit van de ruimtelijke structuur rond Uden 
en Veghel bedreigen. De aanleg van de A50 speelt daarin 
een belangrijke rol. Voor de kwaliteit van de ruimtelijke 
structuur van oostelijk Noord-Brabant is het van groot 
belang dat de stedelijke regio Uden/Veghel ‘los’ blijft 
liggen van de overige stedelijke agglomeraties (kaartje: 
regionaal stedenbouwkundig concept). Het kaartje daar-
naast geeft het meest negatieve scenario weer voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant.  

Langs belangrijke infrastructurele lijnen bestaat een kans 
op bandstad-achtige ontwikkelingen. Daarom is in de 

7 Gewenste ruimtelijke hoofdstructuur
StructuurvisiePlus Uden/Veghel op regionale schaal een 
aantal essentiële open ruimten aangegeven. Voor de 
kwaliteit van de toekomstige ruimtelijke structuur van de 
regio is het volgens de StructuurvisiePlus Uden/Veghel 
van belang om in het ruimtelijk beleid in te zetten op het 
tegengaan van stedelijke ontwikkelingen in deze gebie-
den. De ruimte tussen Schijndel en Veghel, waarin Eerde 
ligt, is een van de plaatsen die zijn aangewezen als ‘regio-
nale essentiële open ruimte’. Deze aanduiding betekent 
dat in die gebieden geen stedelijke ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden. Het betekent overigens niet dat ze ook 
visueel open moeten zijn.
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Eerde

Heeswijk-Dinther

Schijndel

Sint Oedenrode

Veghel

Regionaal stedenbouwkundig concept Meest negatief regionaal scenario

Essentiële open ruimten voor de stedelijke regio Uden/Veghel Uitsnede omgeving Eerde
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1
Bestaande situatie inclusief vastgestelde plannen

Bedrijvigheid duikt overal op

Scenario voor de ontwikkelingen tussen 
Veghel en Schijndel
In de StructuurvisiePlus Uden/Veghel is een scenario 
geschetst voor de ontwikkelingen in het gebied tussen 
Veghel en Schijndel. In de bestaande situatie is de afstand 
tussen de oostkant van Schijndel en de westkant van 
Eerde circa 1 kilometer. Schijndel rukt echter op in ooste-
lijke richting met de plannen voor bedrijventerrein Duin 
III. In het gebied De Vlagheide zijn inmiddels al stedelijke 
functies aanwezig. Daarmee dreigt Schijndel de gemeen-
tegrens van Veghel te bereiken. Met het gereedkomen 
van de A50 zal de stedelijke druk op het gebied tussen 
Schijndel en Veghel (vooral langs de Eerdse Baan) nog 
sterker worden. Tussen Schijndel en Veghel kan zich 
zonder sturing een negatief regionaal scenario voltrekken, 
waarbij Schijndel via Eerde min of meer vastgroeit aan 
Veghel. Met de vaststelling van de StructuurvisiePlus 
Uden/Veghel heeft het gemeentebestuur van Veghel 
gekozen voor het tegengaan van dit negatieve scenario. 
De vraag is daarbij wat er kan worden gedaan om dit 
scenario af te wenden.
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2
3

Plannen SV+/autonoom Schijndel Meest negatief regionaal scenario

Grootschalige opslag Grote bedrijven in de kom van Eerde
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Drie scenario’s
Voor de toekomstige ontwikkeling van Eerde zijn drie 
scenario’s denkbaar, die zijn verbeeld op de volgende 
pagina’s. 

Scenario 1: ‘Landelijke enclave Eerde’
De wens van de meeste dorpsbewoners, Eerde als lan-
delijke enclave in een verstedelijkende omgeving, is waar-
schijnlijk niet erg realistisch gezien de enorme druk op de 
omgeving van Eerde. De geschiedenis leert dat gebieden 
in dit soort situaties vrijwel altijd op een sluipende manier 
verstedelijken. Veel bedrijven zullen zich willen vestigen 
in de buurt van de afslag van de A50. Omdat de prijs 
van agrarische grond relatief laag is in vergelijking met de 
prijs voor bouwgrond is de kans groot dat er agrarische 
bedrijven zullen zijn die de verleiding van een aantrek-
kelijk bod op hun grond niet kunnen weerstaan. Dat 
wordt versterkt door het feit dat het toekomstperspectief 
voor de landbouw aan weerszijden van de Eerdse Baan 
op dit moment niet erg rooskleurig is. Hoewel de 
bestemming van de gronden agrarisch blijft, kunnen zich 
toch allerlei ontwikkelingen aan de grip van de overheid 
onttrekken. Juist de geleidelijke omschakeling naar een 
stedelijke vorm van bedrijvigheid is vaak moeilijk te 
sturen.

De provincie Noord-Brabant heeft het afgelopen jaar de 
handhaving van (ruimtelijk) beleid hoog op haar politieke 
agenda gezet. Er zijn diverse beleidsinstrumenten in ont-
wikkeling die ervoor moeten zorgen dat een gewenste 
ruimtelijke situatie ook een werkelijke ruimtelijke situatie 
wordt. Tot nu toe is dat naar de mening van de 
provincie nog onvoldoende het geval geweest. Daarnaast 
worden in het kader van de Landinrichting de ruimtelijke 
omstandigheden voor de agrarische bedrijfsvoering op dit 
moment verbeterd. Door deze ontwikkelingen neemt de 
kans toe dat het gebied rond Eerde open kan worden 
gehouden. Of dit ook werkelijk zal lukken is nog de vraag.

Scenario 2: ‘Bedrijvendorp Eerde’
Het tweede scenario gaat uit van het vrije spel der krach-
ten, waarbij de economisch sterke functie van de bedrij-
vigheid het zal winnen van economisch zwakkere functies 
zoals de landbouw. De gronden aan weerszijden van de 
Eerdse Baan zullen zich dan uiteindelijk ontwikkelen tot 
bedrijventerrein. Dit scenario is niet wenselijk. 

Scenario 3: ‘Nieuwe groene functies’
Om de omgeving van Eerde groen te houden zal een 
sterkere economische drager moeten worden gevonden 
dan de landbouw. Daarvoor zijn nog verschillende func-
ties denkbaar. Belangrijke randvoorwaarde is daarbij 
dat de nieuwe groene functies ook betekenis moeten 
hebben voor de inwoners van Eerde. Dit scenario biedt 
het meeste perspectief.
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Scenario 1: “Landelijke enclave Eerde“
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Scenario 2: “Bedrijvendorp Eerde“



31

Scenario 3: “Nieuwe groene functies“
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Gewenste fasering groene dragers
De fasering van het inbrengen van nieuwe groene dra-
gers van het gebied aan weerszijden van de Eerdse Baan 
is gebaseerd op de verwachte stedelijke druk op het 
gebied. Die druk is naar verwachting het grootst nabij 
de nieuwe afslag van de A50 en ten westen van Eerde 
tussen de Eerdse Baan en de spoorlijn. Daarom zouden 
deze gebieden het eerst van functie moeten veranderen. 
In de tweede fase zouden alle gronden in de omgeving 
van de Eerdse Baan en de A50 een nieuwe groene func-
tie kunnen krijgen. Eventueel zou in de derde fase ook 
het meest zuidelijke deel van functie kunnen veranderen, 
maar dat lijkt vooralsnog niet nodig.
Het is een wens van Eerde om te komen tot één beleid 
voor de ontwikkeling van de Vlagheide tot een recreatie/
natuurgebied. Om dit te bereiken is een betere samen-
werking nodig tussen de gemeenten Sint-Oedenrode, 
Veghel en Schijndel.

Impressies nieuwe groene functies
In de beeldmontages onderaan op deze pagina en de 
pagina hiernaast zijn enkele impressies weergegeven van 
mogelijke nieuwe groene invullingen van het gebied rond 
Eerde: wonen in het groen (zeer lage dichtheden), spor-
ten in het groen of wandelen in het groen.

Gewenste ruimtelijke hoofdstructuur fase 1 Bestaand stedelijk gebied +
vastgestelde ontwikkeling

Toekomstige 
ontwikkeling

Impressie; Wonen in het groen
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Impressie; Sporten in het groen Impressie; Wandelen in het groen

Gewenste ruimtelijke hoofdstructuur fase 2 Gewenste ruimtelijke hoofdstructuur fase 3
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Mogelijke groene invullingen
Op de pagina hiernaast zijn twee mogelijke groene invul-
lingen uitgewerkt. De eerste uitwerking is de stichting 
van een aantal nieuwe landgoederen ten noorden en 
ten oosten van Eerde. De landgoederen zouden kunnen 
worden ontsloten vanaf het deel van de ‘historische lus’ 
dat ten noorden van de Eerdse baan ligt (Zandvliet). 
Belangrijk aandachtspunt is dat de nieuwe landgoederen 
maar voor een klein deel uit bebouwing bestaan. Een 
ander belangrijk aandachtspunt is dat de landgoederen 
worden opengesteld voor het publiek. Inmiddels is er 
landelijk gezien enige ervaring opgedaan met het formu-
leren van spelregels voor nieuwe landgoederen.
Een tweede mogelijke groene invulling is een golfbaan. 
Een golfbaan is een vrij harde groene functie. Ook hier 
geldt dat als voorwaarde moet worden gesteld dat het 
publiek gebruik moet kunnen maken van een deel van 
het terrein. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het golf-
terrein te dooraderen met wandel-, fiets- en ruiterroutes. 
Onderaan op de pagina hiernaast zijn op dezelfde schaal 
als de kaartjes erboven twee 9-holes golfbanen afgebeeld 
en twee 18-holesgolfbanen. Uit deze schaalvergelijking 
blijkt dat het gebied ten noorden van de Eerdse baan 
groot genoeg is voor een 18-holes golfbaan.
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Schaalvergelijking bestaande golfbanen

48 ha

68 ha, 18 holes

50 ha, 9 holes

47 ha, 18 holes

28 ha, 9 holes

Landgoederen Golfbaan
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8 Gewenste ruimtelijke structuur dorpskern Eerde
Analyse bebouwingsontwikkeling en 
ontwikkeling wegenstructuur
In de geschiedenis van de dorpsuitbreidingen van Eerde 
kunnen verschillende perioden worden onderscheiden. 
Elke periode heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek.

De vroegste bebouwing van Eerde is ontstaan langs de 
licht gebogen, landschappelijke weg rond de oude bolle 
akker, de huidige Kapelstraat en Zandvliet. Deze bebou-
wing bestaat nu uit boerderijen, woonhuizen en winkel/
woonhuizen. Doordat het lint langzaam gegroeid is, zijn 
subtiele variaties in goothoogte en dakvorm zichtbaar. 
Tegelijkertijd is er een grote eenheid, de huizen zijn 
in grote lijnen hetzelfde: langskappen in baksteen. Aan 
de westkant van het dorp is de lintbebouwing langs de 
weg min of meer planmatig voortgezet. De vroegste uit-
breidingen waren aantakkingen aan het lint. De volgende 
na-oorlogse uitbreidingen, uit de jaren 50-60, bestaan 
uit rechte of licht gebogen wegen met woningen. Deze 
vormen vertakkingen van het lint. In de jaren 70-80 
komen daar straten bij die min of meer parallel lopen aan 
het lint. Al deze uitbreidingen zijn te zien als ‘verdikkingen’ 
van het lint, zowel binnen als buiten het lint.  
In recentere ontwikkelingen (jaren 90) is het lint als 
structurerend element losgelaten. In het zuiden ligt 
een trosvormige uitbreiding, gevormd door aaneengeslo-
ten ringen van sterk gebogen wegen. Deze uitbreiding 
bestaat uit vrij grote kavels met vrijstaande huizen.  Door 
de kleine bochtstralen ontstaan niet echt straten met 
gevelwanden, maar meer een veld met woningen. 
Geheel buiten de stratenstructuur ligt langs de Eerdse 
Baan de ouderenhuisvesting Den Binnen, die is gegroe-
peerd rond een binnenhofje.
De meest recente plannen voor nieuwe bebouwing is 
een inbreiding op de plaats van het vroegere verzorgings-
tehuis St. Joseph. Op de locatie van het verzorgingstehuis 
St. Joseph komt een straat met woningbouw.

Analyse bebouwingstypologie 
Eerde is grotendeels opgebouwd uit vrijstaande wonin-
gen, met in mindere mate twee-onder-een-kapwonin-
gen. Plaatselijk is ook een klein deel van de woningen 
in rijvorm gebouwd. De grote gebouwen in Eerde zijn 
voorzieningen en bedrijven. In Eerde zijn weinig kleine 

woningen of appartementen, wat een probleem is voor 
starters op de woningmarkt en in toenemende mate 
voor ouderen. Jaarlijks komt een beperkt aantal bouwka-
vels beschikbaar, die relatief groot zijn (minimaal 500 m²).

Analyse functies
De meeste voorzieningen liggen aan het oude lint van 
de Kapelstraat en Zandvliet. Er zijn enkele winkels voor 
dagelijkse boodschappen. Verder zijn er ambachtelijke 
bedrijven met een regionale klantenkring en drie mid-
delgrote bedrijven.
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Lint en afronding
lint t/m jaren ‘60

Autonome uitbr.
(jaren ‘90)

Inbreiding
(jaren ‘00)

Aantakking lint
(jaren ‘60-’70)

Parallelle uitbr.
(jaren ‘70-’80) Flauw gebogen Rechtstand Sterk gebogen

Bebouwingstypologie Functiekaart

Bebouwingsontwikkeling Ontwikkeling wegenstructuur

Woning

Agrarisch 
bedrijfWinkel VoorzieningHoreca Bedrijf

Vrijstaande 
woning

2-onder-1 kap
 woning

Meer-onder-
1 kap woning

Grote 
gebouwen
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Randvoorwaarden
Voor de omgeving van de dorpskern geldt een groot 
aantal randvoorwaarden, die de mogelijkheden voor toe-
komstige uitbreidingen sterk beperken. Op de kaart hier-
naast zijn deze randvoorwaarden aangegeven. De groot-
ste beperkende factoren zijn hinder- en geluidscontouren 
van bedrijven en infrastructurele werken. Zo mogen in 
een zone aan weerszijden van de Eerdse Baan en van de 
A50 geen woningen worden gebouwd. Ook aan weers-
zijden van de hoogspanningslijn mogen geen woningen 
worden gebouwd. Om de meeste agrarische bedrijven 
ligt een geurcontour, waarbinnen geen woningen mogen 
worden gerealiseerd.
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Randvoorwaardenkaart

Bebouwings-
contour

Hindercontour
Eerdse baan

Groen Hindercontour
A50

Stank-/
hindercontour

Hindercontour
hoogspanningslijn

Hindercontour
Spoorlijn
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Gewenste basisstructuur dorpskern
De gewenste basisstructuur gaat uit van het historische 
lint als basis voor toekomstige ontwikkelingen. Om dit 
lint ruimtelijk manifester te maken wordt voorgesteld om 
het gehele lint te beplanten met een eikenlaan. Door 
het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen langs 
de Eerdse Baan en het aanleggen van een extra rotonde 
wordt de barrièrewerking van de Eerdse Baan vermin-
derd. De overlast van de Eerdse Baan wordt door 
de dorpsbewoners als een ernstig probleem ervaren. 
Daarom is het voorstel van het dorp om de Eerdse Baan 
te verleggen in de richting van de spoorlijn. Hierdoor 
wordt het leefklimaat voor Eerde sterk verbeterd en krijgt 
Eerde meer leefruimte. Het is echter zeer de vraag hoe 
realistisch deze verplaatsing is. Daarom wordt in deze 
structuurvisie uitgegaan van het huidige tracé. 
De meeste (nieuwe) voorzieningen worden geconcen-
treerd aan het oude lint. Een tunnel onder de Eerdse 
Baan zorgt voor een beter en veiliger contact voor voet-
gangers en fietsers tussen de noord- en de zuidzijde van 
het dorp. Rond de kerk kunnen enkele nieuwe gebou-
wen worden geplaatst met een openbare functie. Op de 
plaats van ‘De Drie Ghemalen’ kan te zijner tijd wellicht 
een nieuwe school worden gebouwd. De omgeving van 
de kerk wordt tot een nieuw hart van het dorp gemaakt. 
Om de eenheid van deze groep gebouwen te versterken 
worden ze geplaatst in een transparant park, dat bestaat 
uit een groot grasveld met solitaire bomen. Gebouwen 
staan naakt in het gras, parkeren wordt binnen de gebou-
wen opgelost. 
Opvallend in Eerde is het contact met de omgeving 
dat op verschillende plekken mogelijk is door middel 
van zichtlijnen op het omliggende landschap. Deze kwali-
teit moet in de toekomst gewaarborgd blijven en waar 
mogelijk worden versterkt.
Tijdgebonden verbodsborden zijn een goede mogelijk-
heid om verkeersoverlast in de dorpskern tegen te gaan. 
Het parkeren in het centrum van Eerde (rond de kerk) 
is voor een deel opgenomen in het plan St. Joseph. 
Daarnaast zou het parkeren moeten worden meegeno-
men in een concrete uitwerking van de structuurvisie: het 
centrumplan.
Om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren is het de 
wens van de dorpsraad om de bestaande bedrijven aan 
de Eerdse Baan te verplaatsen naar een bedrijventerrein.

Voor toekomstige uitbreidingen zijn op de pagina hier-
naast drie modellen aangegeven, die een aanvulling 

vormen op de gewenste basisstructuur: een cultuur-his-
torisch model, een zuidelijk uitbreidingsmodel en een 
noordelijk landhuizenmodel.
 

Cultuurhistorisch model
In dit model wordt het dorp uitgebreid zoals dat waar-
schijnlijk was gebeurd als de Eerdse baan niet was aan-
gelegd. Op deze manier wordt de verbroken link met 
het verleden weer in ere hersteld. Het lint wordt hierbij 
weer als drager gebruikt voor de ruimtelijke ontwikke-
ling. Langs het noordelijke lint (Zandvliet) kunnen nieuwe 
woningen worden gebouwd. Via kleine aantakkingen aan 
het lint kan het aantal woningen in de toekomst nog 
verder worden uitgebreid.
Langs het lint kunnen eveneens verschillende voorzienin-
gen een plek vinden. Hierbij valt de denken aan sport-
velden en locaties voor bijvoorbeeld winkels, een vereni-
gingsgebouw e.d. Belangrijk bij de aanleg van nieuwe 
bebouwing en infrastructuur is dat het contact met het 
omliggende landschap op verschillende plekken mogelijk 
blijft, net als in het zuidelijke deel van het dorp.
In aansluiting op het groene hart van Eerde ten zuiden 
van de Eerdse Baan wordt aan de noordkant een groene 
plek aangelegd in de vorm van een speelveld, die het 
bestaande speelveld aan de achterkant van het dorpshuis 
vervangt. Daardoor kan achter het dorpshuis een uitbrei-
ding plaatsvinden van de binnensportvoorziening.

Zuidelijk uitbreidingsmodel
Als gevolg van de hindercontouren van de hoogspan-
ningslijn is aan de zuidwestkant van Eerde een harde 
grens ontstaan. Ter plaatse van de hoogspanningslijn en in 
een zone van 25 meter aan weerszijden daarvan 
mogen geen woningen worden gebouwd. Door twee 
hoogspanningsmasten te verplaatsen kunnen echter 
nieuwe mogelijkheden voor dorpsuitbreidingen worden 
gecreëerd. De kosten daarvan blijken volgens de Nuon 
circa Euro 120.000,- te bedragen. De plek die hierdoor 
vrijkomt, biedt ruimte voor meer dan 100 extra wonin-
gen. Aan de zuidwestkant van Eerde ligt ook een hoofd-
transportleiding voor aardgas. Deze vormt echter geen 
belemmering voor het getekende uitbreidingsmodel. De 
uitbreiding kan qua structuur goed aansluiten bij de rest 
van het dorp.
In dit uitbreidingsmodel zou de school kunnen worden 
herbouwd op de locatie achter de Busstraat.



41

Zuidelijk uitbreidingsmodel

Gewenste basisstructuur dorpskern Cultuurhistorisch model

Noordelijk landhuizenmodel 

De Witte Eerd Rotonde bestaand/nieuwGeluidwerende 
voorziening

Eikenlaan

Zichtlijn op het 
landschap

Nieuwe 
voorziening

SpeelveldSportveldNieuwe
buurtjes

Uitbreiding 2 verplaatste
hoogspanningsmasten

Nieuwe 
landgoederen

Nieuwe 
woningen

Tunneltje onder de 
Eerdse baan 

nieuwe woningen/
voorzieningen

Bestaande 
voorziening

Bijzondere
plek
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Referentie

Noordelijk landgoederenmodel
In dit model wordt wel aan de noordzijde van de Eerdse 
Baan gebouwd, maar slechts op bescheiden schaal in de 
vorm van een aantal landhuizen aan de noordelijke lus. 
Dit model sluit aan bij het landgoederenmodel op pagina 
37 en kan eventueel worden gecombineerd met het 
cultuur-historisch model of het zuidelijk uitbreidingsmo-
del. Het oude lint wordt hierbij wederom als ordenend 
principe gebruikt. Aan de buitenkant van het lint worden 
de nieuwe landhuizen gesitueerd. Aan de binnenkant van 
het lint kan een beperkt aantal kleinere woningen worden 
gebouwd.

Groene hart van Eerde
In het nieuwe hart van Eerde kunnen, naast de kerk 
en Den Binnen een aantal nieuwe gebouwen worden 
geplaatst, zoals een nieuwe school en een woongebouw 
met appartementen. De nieuwe school wordt voorge-
steld op de plaats van De Drie Ghemalen. Hier kan de 
school een centralere plek innemen in het hart van het 
dorp onder de vleugel van de kerk. De bejaardenwonin-
gen van Den Binnen hebben nu een geïsoleerde positie 
en een introvert karakter. Om de eenheid van Den 
Binnen, de kerk en de nieuwe gebouwen te versterken 
worden ze geplaatst in een transparant park, waar ook de 
begraafplaats onderdeel van uit kan maken. De gebou-
wen staan naakt in het gras, parkeren wordt binnen de 
gebouwen opgelost. 
Om de eenheid tussen de gebouwen te versterken en 
het groene hart van Eerde een sterke eigen identiteit 
te geven is daarnaast eenheid in materiaal van groot 
belang. Een mogelijkheid is om alle gebouwen (bestaand 
en nieuw) te keimen (witkalken). Een andere mogelijk-
heid is om in nieuwe gebouwen aan te sluiten op de 
kleur en het materiaal van de kerk, zonder daarbij te 
historiseren.
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De kerk en gebouwen 
in het veld wit gekeimd

‘Den 
Binnen’

Gras met 
bomen

Nieuw 
schoolgebouw

Woningen/
voorzieningen

Bestaande situatie

Groene Hart 1: De Witte Eerd Groene Hart 2: De Stenen Eerd

Groene Hart van Eerde
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9 Spelregels op straatniveau
Nadat in hoofdstuk 7 de gewenste ruimtelijke hoofdstruc-
tuur op een regionale schaal is aangegeven en in hoofd-
stuk 8 de gewenste ruimtelijke structuur van de dorps-
kern Eerde worden in dit hoofdstuk enkele ruimtelijke 
spelregels geformuleerd op straatniveau. 

Zoals in hoofdstuk 8 is aangegeven, kunnen in de 
geschiedenis van de dorpsuitbreidingen van Eerde ver-
schillende perioden worden onderscheiden. In grote 
lijnen hebben alle woningen in Eerde de volgende over-
eenkomsten.

Daken
De bebouwing heeft vaak zadeldaken en dit zijn vaak 
langskappen (de nokrichting evenwijdig aan de weg). De 
goothoogte varieert van 2.10 tot ruim 5 meter: een tot 
twee verdiepingen. Het dak voegt daar nog een verdie-
ping aan toe, ongeveer 3 meter. Daarnaast zit er variatie 
in uitbreiding met kapel of opbouw. De bebouwing aan 
het St. Antoniusplein wijkt af door platte daken en het 
verbijzonderde dak van het dorpshuis. Ook de voorzie-
ningengebouwen rond de kerk, bijvoorbeeld de school, 
‘De Drie Ghemalen’ en de handboogschuttersvereniging 
hebben platte daken. Typerend voor deze gebouwen is 
de vrije plaatsing op de vaak groene kavel. De ouderen-
huisvesting Den Binnen is geheel gelijkvloers met flauw 
hellende daken. 

Materiaal 
Vrijwel alle bebouwing is gemaakt in baksteen maar 
de kleur en structuur verschilt sterk. Vooral een aantal 
nieuwbouwwoningen is gebouwd met heel lichte, witte 
of gele bakstenen.

Typisch straatprofiel
•  straat: breedte circa 5.50 m
• goot aan weerszijden, breedte circa 0.30 m
• berm aan weerszijden: soms verhard, soms onver-

hard, breedte varieert van 1.20 tot 2.00 m
• tuin of voorerf aan weerszijden: tuin met lage heg 

of hekje, voorerf als verlenging van bestraatte berm, 
soms verhard, soms onverhard, breedte varieert van 
3.00 tot 6.00 m

Tussen de huizen is vaak ruimte voor parkeren, bestaand 
uit een oprit naar de tuin of garage achter de bebouwing. 
Vrijwel alle bebouwing heeft een voordeur aan de straat, 
al dan niet met voortuin en een tuin achter. Opvallend is 
dat er door het hele dorp bijna nergens een trottoir te 
vinden is. Er is sprake van een verharde of onverharde 
berm met vervolgens een goot en daarna direct de 
hoofdweg. Op plaatsen waar een huis een voortuin heeft 
volgt na de tuin een berm en daarna de hoofdweg.

Straten onderscheiden zich van elkaar door verschil 
in nokhoogte, nokrichting, rooilijn, onderlinge afstand, 
straatprofiel, kavelgrootte, bebouwingstypologie et 
cetera. Op grond van deze kenmerken die het straat-
beeld bepalen zijn in Eerde vier straattypes te onder-
scheiden. Op bladzijde 46 tot en met 49 wordt van ieder 
type een korte karakteristiek gegeven.

Straattype 1: Lintbebouwing (tot 1940) 
(pagina 46)
De bebouwing bestaat voornamelijk uit langskappen langs 
een flauw gebogen straat. Ervoor ligt een tuin of een 
voorerf. De tuin is met een lage heg of een hekje afge-
scheiden van de berm. Het voorerf is vaak een verbre-
ding van de al dan niet verharde berm. Binnen deze 
algemene karakteristiek komt veel subtiele variatie voor in 
goothoogte en afstand van gevel tot weg. De voordeur 
ligt aan de weg.
Openbare gebouwen uit dezelfde periode: kerk.

Straattype 2: Afronding lint en eerste 
aantakkingen (jaren 50-60) 
(pagina 47)
De bebouwing bestaat voornamelijk uit langskappen, 
langs een flauw gebogen straat. In deze tijd zijn veel uni-
forme twee-onder-een-kappers gebouwd, variaties op 
de Boogaert-woning. Soms zijn deze woningen uitge-
breid met een opbouw over de hele daklengte. De 
goothoogte ligt op de tweede verdieping op ongeveer 
5.00 m. Naast de twee-onder-een-kappers zijn ook vrij-
staande huizen gebouwd, vaak met een kapel boven de 
deur en een groot huiskamerraam. Beide typen uit die 
tijd hebben diepe tuinen met een lage heg of een hekje 
als erfafscheiding. Tussen de huizen liggen opritten naar 
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de meer naar achteren gelegen garage. De voordeur ligt 
aan de weg. Dit type bebouwing is te vinden aan Valken-
bergstraat, Veerdonkstraat, Esdonkstraat en Schoolhuis-
weg.
Openbare gebouwen uit dezelfde periode: school.

Straattype 3: Uitbreiding parallel aan het 
lint (jaren 70-80)
(pagina 50)
De bebouwing uit deze tijd bestaat voor een deel uit 
vrijstaande huizen (rechts op de foto). Deze huizen laten 
een vrij grote variatie in kappen en goothoogte zien, al 
is ook hier voor het merendeel sprake van langskappen. 
De voordeur zit bij deze huizen niet meer automatisch 
in de voorgevel. Tussen de vrij diepe voortuinen liggen 
opritten. In deze periode is ook geëxperimenteerd met 
rijtjeshuizen voorzien van dwarskappen en met garages 
aan elkaar geschakeld (links op de foto). De voorruimte 
is niet zo diep en bestaat half uit tuin en half uit oprit/
parkeerplek. De straten zijn recht. Hetzelfde type bebou-
wing is te vinden aan Boomstraat en Busstraat.
Openbare gebouwen uit dezelfde periode: het dagverblijf 
De Drie Ghemalen en het voormalige verzorgingstehuis 
St. Joseph.

Straattype 4: Autonome uitbreidingen 
(jaren 90) 
(pagina 51) 
De bebouwing uit deze periode laat veel variatie zien 
in kappen, nokrichtingen en goothoogtes. Door de 
sterk gebogen straten liggen de woningen gedraaid ten 
opzichte van elkaar. De voortuinen liggen vrij los om 
het huis heen. Ook hier zijn opritten naar de garages 
aanwezig, die meer naar achter liggen. Hetzelfde type 
bebouwing is te vinden aan Haakakker en Schoolhuis-
weg.
Openbare gebouwen uit dezelfde periode: Den Bin-
nenhof (geopend in 2000).
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Situering uitsnede Kapelstraat

Situering uitsnede Kapelstraat

Kapelstraat

Kapelstraat

weg          goot berm

Types huizen

Principe-doorsnede

Straattype1: lintbebouwing (tot 1940)
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Situering uitsnede Kapelstraat

Situering uitsnede KapelstraatKapelstraat

Types huizen

Principe-doorsnede

tuin       berm  goot  weg

Straattype 2: afronding lint en eerste aantakkingen (jaren 50-60)
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Situering uitsnede Van Damstraat

Situering uitsnede Van DamstraatVan Damstraat

Types huizen

Principe-doorsnede

tuin       berm goot weg        goot   berm        tuin

Straattype 3: uitbreidingen parallel aan het lint (jaren 70-80)
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Situering uitsnede Kerkhoefweg

Situering uitsnede KerkhoefwegKerkhoefweg

Types huizen

Principe-doorsnede

tuin                         berm    goot      weg       

Straattype 4: autonome uitbreidingen (jaren 90)
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Spelregels
Op basis van de analyse op straatniveau is een aantal 
spelregels op straatniveau geformuleerd voor toekom-
stige dorpsuitbreidingen, die moeten zorgen voor een-
heid en rust in het straatbeeld.

Spelregel 1: Langskappen

Vrijwel overal in Eerde staan de woningen met hun nok-
richting evenwijdig aan de straat. Met de uitbreidingen uit 
de jaren 90 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.

Spelregel 2: twee eenduidige principe-
profielen

Om de eenheid in het dorpsbeeld te versterken zal in 
de toekomst in alle straten van het dorp gebruik worden 
gemaakt van slechts twee principe-profielen. In beide 
profielen is sprake van een klinkerverharding met een 
molgoot en een onverharde berm en eventueel een lage 
erfafscheiding in de vorm van een hekje of een haag. 
In het historische lint (Kapelstraat en Zandvliet) is het 
profiel relatief smal. Daar zorgt een eikenlaan in de berm 
voor eenheid en een groene sfeer. In alle andere straten 
wordt gebruikgemaakt van een iets breder profiel met 
grotere voortuinen, zodat er ook bomen in kunnen 
worden geplant. Daar zorgen de tuinen voor variatie en 
een groene sfeer.

Spelregel 3: Parkeren op eigen erf

In de meeste gevallen wordt in Eerde geparkeerd op 
eigen erf, vaak tussen de woningen. Het voordeel daar-
van is dat niet auto’s maar tuinen dominant zijn in het 
straatbeeld. De voorbeelden in Eerde waar geen moge-
lijkheid is om op eigen erf te parkeren (zoals de Bernard 
van Damstraat) illustreren dat de auto hier dominant is 
in het straatbeeld. Daarom moet bij nieuwe woningen in 
principe altijd ruimte zijn voor parkeren op eigen erf, bij 
voorkeur tussen de woningen.

tot 5m   1.5m              5.5m          1.5m     tot 5m

Standaardprofiel Kapelstraat / Zandvliet

Standaardprofiel overige straten

5 tot 10m       1.5m          5.5m             1.5m        5 tot 10m
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huidige situatie

voorstel

Spelregel 4: Flauw gebogen straten

Er zijn drie soorten straten in Eerde: flauw gebogen, 
rechtstanden en sterk gebogen. Nieuwe straten krijgen 
in principe een flauw gebogen lengteprofiel. Zij passen 
het best in de dorpse sfeer en leveren perspectivisch het 
beste beeld op.

Spelregel 5: eenvoudige, dorpse 
materialen

De dorpse sfeer van Eerde kan worden versterkt door 
eenvoudige dorpse materialen toe te passen in de open-
bare ruimte, zoals zand, gebakken klinkers, grind en gras. 
Betonverhardingen of stadse plantsoenen, zoals vakken 
gevuld met Cotoneaster, dragen niet bij aan een dorpse 
atmosfeer. In de beeldmontage hiernaast wordt hiervan 
een voorbeeld gegeven. 

Spelregel 6: Gesloten straatwanden
Op sommige plekken in Eerde wordt de continuïteit in 
het straatbeeld verstoord doordat er tussen de woonhui-
zen grote parkeerruimtes aanwezig zijn voor veelal 
iets terugliggende bedrijfsgebouwen. In de toekomst is 
het wenselijk de continuïteit in het straatbeeld te bevor-
deren door dergelijke onderbrekingen zoveel mogelijk 
te bebouwen en een doorgang te maken naar achterlig-
gende bedrijfsgebouwen. 
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10 Fasering 
woningbouw
Voor de toekomstige woonbebouwing komen de 
volgende locaties aan de orde:
a  Afronding Eerde-De Bergen (uitbreiding, gereed 

2003);
b  Ontwikkeling plan ‘St. Joseph’ (inbreiding);
c   Ontwikkelingen in verband met de heroriëntatie ‘de 

Drie Ghemalen’ (inbreiding);
d  Mogelijke ontwikkeling van het gebied tussen de 

Kapelstraat, Zandvliet en Eerdse Baan (inbreiding); 
e  Uitbreiden Horstjens volgens het cultuurhistorisch 

model (uitbreiding);
f   Grodonk uitbreiden met landhuizen aan de noordkant 

(uitbreiding);
g  Het zuidelijk uitbreidingsmodel (uitbreiding);
h  De locatie van de school en het schuttersgebouw 

(inbreiding);
i    Locatie Haakakker-hoogspanningsleiding-De Kuilen 

(uitbreiding).

Locatie i is voorgedragen door de dorpsraad van Eerde 
maar verdient vanuit ruimtelijk oogpunt geen voorkeur. 
Voor de aangegeven uitbreidingslocaties wordt voor de 
haalbaarheid voor ontwikkeling als woningbouwlocatie 
nader onderzoek gestart op basis waarvan besloten 
zal worden welke uitbreidingslocatie als volgende 
bouwlocatie wordt aangewezen.

De dorpsraad heeft een voorkeur uitgesproken voor 
het noordelijke uitbreidingsmodel. De voor-/nadelen en 
kansen van beide opties zijn in de tabel hiernaast in beeld 
gebracht aan de hand van de volgende thema’s: kosten 
(verplaatsen hoogspanningsmasten, ondertunneling 
Eerdse Baan, geluidwerende voorzieningen Eerdse Baan, 
uitkopen agrarische bedrijven en hindercontouren), 
leefbaarheid (geluidhinder Eerdse Baan, visualisatie 
geluidsschermen, en het risico van een tweedeling in 
Eerde.

Thema’s Eerde-noord   Eerde-zuid

Cultuurhistorie +   -

Groen houden van de 
ruimte ten noorden van Eerde + -

Ligging t.o.v. centrum + +

Kosten (verplaatsen hoog-
spanningslijn, tunneltje, 
geluidw. voorzieningen - -

Bijzondere woonmilieus + +/-

Uitkoop bestaande woningen   + -

Uitkoop agrarische bedrijven - +

Risico tweedeling dorp - +

a

i

g

d

c

b
h

e

e/f

e/f

e
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Colofon
De Structuurvisie Eerde is gemaakt  door bureau B+B 
stedebouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam 
in samenwerking met Laagland’advies uit Amersfoort in 
opdracht van de gemeente Veghel. 

De Structuurvisie is totstandgekomen in een intensieve 
samenwerking in een projectgroep met vertegenwoor-
digers van de betrokken overheden, bureau B+B en 
Laagland’advies. De projectgroep bestond uit:

Irene van Donselaar       Gemeente Veghel
Carin van Doremalen     Gemeente Veghel
Miranda van Leeuwen    Gemeente Veghel
Okko Schook                 Gemeente Veghel

Bert van Berkel               Dorpsraad Eerde
Anton Verhagen              Dorpsraad Eerde

Paul de Graaf                  Bureau B+B
Mark van Maastricht        Bureau B+B
Berno Strootman            Bureau B+B (projectleider)
Arne Vissers                    Bureau B+B

Edgar de Bruijn               Laagland’advies
Michelle van Kemenade  Laagland’advies
Pier Pennings                  Laagland’advies

Met dank aan de dorpsraad van Eerde, de bewoners-
werkgroepen en de bevolking van Eerde, die een zeer 
waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de totstand-
koming van deze structuurvisie.








