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Aanleiding
De gemeente Veghel laat voor elk van haar 
kerkdorpen een structuurvisie opstellen. De 
structuurvisie Zijtaart is hiervan de vijfde. Een 
belangrijke basis voor de structuurvisie ligt in 
de ‘StructuurvisiePlus’ en de ‘Nota Wonen’.
Deze structuurvisie voor Zijtaart is gemaakt 
door Strootman Landschapsarchitecten 
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. 
Zijtaart 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
Zijtaart is één van de kerkdorpen in de 
gemeente Veghel en ligt ten zuiden van 
Veghel.  De structuurvisie is voornamelijk 
gericht op de parochie Zijtaart en het 
gedeelte ten westen van de Veghelse Hoek 
(zie kaartje hiernaast).

Opzet van de structuurvisie
Deze structuurvisie beschrijft eerst in het 
kort de ontwikkelingsgeschiedenis van 
Zijtaart (hoofdstuk 2). Vervolgens maken 
wij een analyse van het wonen en de 
leefbaarheid in Zijtaart, die uitmondt in een 
verzameling sterke en zwakke punten, en 
kansen en bedreigingen (hoofdstuk 3 en 
4).  Daarbij gaan we in op de resultaten 
van de werkgroepen uit Zijtaart, 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 kernthema’s geformuleerd.  Deze 
kernthema’s leiden tot een ambitie en visie 
voor de leefbaarheid van Zijtaart (hoofdstuk 
6). De ruimtelijke voorstellen worden, 
samen met een analyse van de huidige 
situatie, gepresenteerd op vier schaalniveaus. 
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke 
hoofdstructuur van Zijtaart aan in een 
wat groter verband. Hoofdstuk 8 geeft 
voorstellen weer voor de ruimtelijke 
structuur van de dorpskern. Hoofdstuk 9 
gaat in op het dorpscentrum. Hoofdstuk 10 
tenslotte, formuleert een aantal spelregels op 
straatniveau.

1 Inleiding

Optocht van de harmonie (± 1930)

Aankondiging jaarlijkse optocht6
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De coöperatieve Boerenleenbank aan de Valstraat (1910)

De heerlijkheid Jekschot (1900)

Zicht op de kerk en de pastorie (1930)

Het klooster (1920)

Zijtaart is een jong dorp van ruim een eeuw 
oud. Toch is er in de omgeving van Zijtaart 
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
Aan de ligging in het landschap is goed te 
zien dat Zijtaart een jong, gesticht dorp is. 
Het ligt namelijk abiotisch gezien op een 
onlogische plek. Op de geomorfologische 
kaart is te zien dat Zijtaart op een 
dekzandvlakte ligt, net naast een dekzandrug. 
Op de bodemkaart is te zien dat Zijtaart 
zowel op beekeerdgronden ligt als op 
humuspodzolgronden. Van oudsher waren 
juist de hoger gelegen delen van het 
landschap langs de beken en rivieren plaatsen 
waar mensen zich vestigden. Dat is ook 
goed te zien bij de gehuchten Doornhoek en 
Lagebiezen, die op de hogere gronden naast 
de Biezenloop liggen. 
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 Zijtaart werd 
eeuwenlang een mengsel opgebracht van 
heideplaggen en mest. Daardoor zijn deze 
gronden nog hoger in het landschap komen 
te liggen en is op deze oude akkers een dikke 
humeuze eerdlaag ontstaan, de zogenaamde 
enkeerdgronden (de bruine vlekken op de 
bodemkaart). Aan de rand van de oude 
akkers liggen vaak bebouwingsconcentraties, 

zoals hier Hoogebiezen en Zondveld. 
Het dorp Zijtaart ligt niet bij een oud 
akkercomplex, omdat het iets meer dan een 
eeuw geleden is gesticht.

Klein- en Groot-Sijtert
De eerste tekenen van leven van Zijtaart 
komen uit de 12e eeuw. Toen lagen ten 
oosten van het huidige dorp twee hoeven: 
Klein- en Groot-Sijtert. Ook de heerlijkheid 
Jekschot en het daarbij behorende gebiedje 
Zondveld worden reeds in de 14e eeuw 
genoemd. De gehuchten Biezen, Krijtenburg, 
Logtenburg en Doornhoek ontstonden in 
de 15e en 16e eeuw. Het gebied bestond 
uit schrale zandgronden en drassige gras- en 
heidegronden. Eerst werden de drogere 
delen ontgonnen, later de wat nattere 
gronden. De grote eerste ontginningsgolf 
duurde ongeveer van 1000 tot 1314. De 
tweede grote ontginningsgolf duurde van 
1780 tot de Tweede Wereldoorlog. Na 
1780 werd veel heide ontgonnen aan 
de Doornhoek, in de Kempkens, op het 
Leinsven en tussen Zijtaart en Zondveld aan 
de grens met Erp. De plaats van de huidige 
dorpskern van Zijtaart was in 1832 nog 
grotendeels heide.

Parochie en kerkdorp Zijtaart 
De basis voor het latere kerkdorp Zijtaart 
ligt in vier gehuchten: Doornhoek, Biezen, 
Zondveld en het gehucht Zijtaart. Al in 1810 
hadden deze gehuchten een gezamenlijke 
school. Vanaf dat moment ontstond ook de 
wens  om een eigen kerk te hebben. Toen in 
1839 België zelfstandig was geworden en in 
1854 weer echte bisschoppen kwamen werd 
deze wens realistischer. Vanaf 1856 heeft 
men pogingen ondernomen om zich af te 
scheiden van Veghel. Ondanks hevig verzet 
van de pastoor van Veghel besloot bisschop 
Zwijsen in 1870 dat er een nieuwe parochie 

2 Ontwikkelingsgeschiedenis
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Situering van de kerk tussen vier buurtschappen 
volgens aanwijzingen van Bisschop Zwijsen

Voormalige openbare school

De Klaverhoeve

mocht worden opgericht. Met de opening 
van de kerk in 1872, was de  parochie 
Zijtaart een feit. Het geld voor de kerk is 
in één collecte bij elkaar gebracht door de 
parochianen. In 1873 kwam de pastorie 
gereed. De plaats van de kerk werd bepaald 
door de bisschop, die een kruispunt aanwees 
tussen de Klaverhoeve en de openbare 
school. Daar ontstond aan de Kerkstraat of 
Dorpsstraat (die later naar de eerste pastoor 
Pastoor Clercxstraat werd genoemd) het 
centrum van het huidige kerkdorp. In 1890 
werd de  Pastoor Clercxstraat verhard 
met keien. De Pastoor Clercxstraat is in 
oorsprong een middeleeuwse, recht over 
de heide getraceerde weg. De heidevelden 
in de omgeving van Zijtaart werden vooral 
in de 18e en 19e eeuw ontgonnen. Het 
op grote schaal beschikbaar komen van 
kunstmest rond 1880 heeft hierin een 
belangrijke rol gespeeld. Het wegenpatroon 
ten zuiden en ten westen van Zijtaart 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 aan de oostkant 
en de noordkant van het dorp ontstond 
een geheel nieuw rationeel wegen- en 
verkavelingspatroon. De ruimtelijke basis 
voor het huidige Zijtaart is dus voor een 
belangrijk deel gelegd door landmeters, die 
de rechte lijnen hebben uitgezet voor de 
ontginning. 
 In 1897 werd de parochie uitgebreid 
met het ‘gehucht Kreitenburg’, dat werd 
afgescheiden van de parochie Eerde. In 1902 
was het klooster gereed, het zogenaamde 
R.K. Liefdesgesticht met als belangrijke taak 
het geven van onderwijs aan meisjes. 

Industriële revolutie en de twintigste 
eeuw
Vanaf de stichting van het dorp is het 
landschap in de omgeving ervan aan grote 
veranderingen onderhevig geweest. 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 
Zijtaart vooral door ruilverkavelingen en 
door de komst van de bedrijventerreinen ten 
noorden van Zijtaart. 

10



Parochiegrens Gemeentegrens Situatie 1850Plangrens Gemeentegrens

0 500 1000 1500 2000 m

Situatie 1850



0 40 80 120 160 200 m

Corsica

de
br
ess
er

Grootveld
Grootveld

de
Br
ess
er

Boskamp

De Voortstraat

Kapt. S Klapwijkstraat

Reibr
oekst

raat

Keslaerstraat
Past

aat
Pastoor Kampstraat

Mr v
d Ven

straa
t

Pastoor Clercxstraat

Pater Vervoortstraat
Pastoor Clercxstraat

Pater
Thi

jss
en
str
aat

Cecili
astra

at

ddee
BBrr
eessss
eerr

oooorr CCCllleerrccxxsstt

Straatnamen Zijtaart

Ontwikkeling van Zijtaart
Op pagina 13 zijn kaartjes afgebeeld van de 
omgeving van Zijtaart 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 pagina 11 is de situatie van 1850 
opgenomen. Op die kaart is te zien dat nog 
maar een deel van de gronden rond Zijtaart 
is ontgonnen. Vooral aan de zuidkant en de 
westkant 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 een aanzienlijk deel van Zijtaart. 
Op de kaart van 1900 (pagina 13) is te zien 
dat vrijwel alle gronden inmiddels in cultuur 
zijn gebracht. Langs de Pastoor Clercxstraat 
staat nog vrijwel geen bebouwing. Wel is de 
zwerm boerderijen te zien van het gehucht 
Zijtaart, ten oosten van het huidige dorp en 
de bebouwing langs de Biezenloop. Rond 
1950 is de Pastoor Clercxstraat de ruimtelijke 
hoofdas van Zijtaart geworden. Vrijwel alle 
nieuwe bebouwing wordt aan deze straat 
gebouwd. Op de kaart zijn de kerk, de 
pastorie en het klooster te zien. 
Op de kaart van 1975 is zichtbaar dat in het 
dorp de eerste echte woonwijk is gebouwd. 
In 1968 kwam de Edith Steinschool gereed, 
eerst alleen als meisjesschool, maar enkele 
jaren later werd de school vergroot, 
waardoor ook jongens naar de school 
konden gaan. Op de kaart is ook te zien dat 
de Biezenloop is verplaatst, waardoor de 
relatie van de boerderijen met het water 
is verdwenen. De hoeveelheid bebouwing 
in het buitengebied is sterk uitgebreid. 
Anno 2000 is te zien dat de bebouwing in 
Zijtaart flink is gegroeid. De bebouwing van 
het landelijk gebied is sterk toegenomen 
door de bouw van grote schuren, onder 
andere voor de intensieve veehouderij. De 
gevolgen van de ruilverkaveling zijn al voor 
een deel zichtbaar in de vorm van grotere 

kavels. De ruilverkaveling heeft gezorgd voor 
betere agrarische productieomstandigheden. 
Tegelijkertijd zijn met de ruilverkaveling 
ook belangrijke cultuurhistorische (zoals 
een deel van de Valstraat), ecologische en 
landschappelijke kwaliteiten verdwenen. 
Op pagina 14 en 15 wordt de ontwikkeling 
van Zijtaart geïllustreerd aan de hand van  
foto’s. De foto’s laten van verschillende 
straten en gebouwen de huidige situatie als 
dezelfde plaats ongeveer een halve eeuw 
geleden zien. Voor een duidelijk beeld is 
hiernaast een kaart opgenomen met de 
verschillende straten van Zijtaart.

Zuidrand Zijtaart 

Rudebroeck12
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Inleiding
De ruimtelijke ontwikkeling van Zijtaart en 
de ontwikkeling van de leefbaarheid gaan 
hand in hand. Inrichting en gebruik van de 
ruimte zijn voorwaardenscheppend voor 
de leefbaarheid. In het vorige hoofdstuk 
werd de ruimtelijke ontwikkeling van het 
dorp tot nu toe geschetst. Daaruit komt 
Zijtaart naar voren als een vooral agrarisch 
dorp, waar de agrarische activiteiten 
leidend zijn geweest voor de ontwikkeling 
van de huidige inrichting en samenleving. 
De boerenbedrijven in het buitengebied 
vormen nog steeds een zwaartepunt in 
de lokale economie. De bewoners zijn 
gemoderniseerd, maar hechten ook als 
verstedelijkte individuen aan de collectieve 
dorpskenmerken van hun gemeenschap. 
Ze willen van het oude en het nieuwe het 
beste behouden en ontwikkelen. Ruimtelijke 
verbondenheid met het buitengebied, 
kleinschaligheid, sociale controle en 
gemeenschapszin zijn belangrijke kenmerken. 
Een gematigde groei, vooral ten behoeve van 
de ontwikkeling van de eigen gemeenschap, 
is het bijbehorend perspectief.
In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd hoe het 
nú staat met de leefbaarheid van Zijtaart. Wat 
zijn op dit moment de verwachtingen voor 
de toekomst? Leefbaarheid is voor Zijtaart 
een breed begrip: we verstaan eronder het 
geheel van fysieke èn sociale factoren dat 
invloed heeft op het leefklimaat. We streven 
naar een duurzame ontwikkeling van de 
leefbaarheid, verweven met de ruimtelijke 
condities: de structuurvisie moet immers 
een samenhangend kader zijn voor de lange 
termijn.

De leefbaarheid in Zijtaart is integraal 
geanalyseerd op basis van een 
bewonersanalyse en een analyse van 
bestaande gegevens. 

Die bewonersanalyse kwam als volgt 
tot stand: Op 18 en 19 februari 2003 
zijn bijeenkomsten gehouden met de 
bewonerswerkgroepen over de thema’s: 
lokale economie, wonen en woningbouw, 
infrastructuur, (beeld)kwaliteit openbare 
ruimte, jongeren, welzijn, sport, 
verenigingsleven en recreatie en onderwijs. 
De werkgroepen hadden na een openbare 
instructieavond op 29 januari 2003 tevoren 
in meerdere groepsbijeenkomsten hun 
thema uitgewerkt. Op 18 maart 2003 zijn de 
resultaten tijdens een brede informatieavond 
teruggekoppeld naar de werkgroepen en de 
overige bewoners en door hen gefiatteerd. 
De bestaande gegevens zijn deels 
aangeleverd door de gemeente Veghel, 
deels elders verzameld en verwerkt door 
Laagland’advies. 
We kijken in dit hoofdstuk naar de sterke 
en de zwakke punten van het dorp. 
Die zetten we in het perspectief van 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. We 
onderscheiden de kansen en de bedreigingen 
voor de leefbaarheid. De resultaten van de 
analyse worden aan het slot van dit hoofdstuk 
samengevat in een SWOT-model (strenghts-
weaknesses-opportunities-threaths: sterkten-
zwakten-kansen-bedreigingen). 

In het daaropvolgende hoofdstuk 
(Kernthema’s) ontlenen we aan deze analyse 
de kernthema’s voor de leefbaarheid van 
Zijtaart. De kernthema’s verwoorden zo 
de gezamenlijk vastgestelde en aan de 
SWOT-analyse getoetste uitgangspunten 
en randvoorwaarden voor duurzame 
leefbaarheid. Het zijn dus geen objectieve 
thema’s. Uit de bewonersinbreng komt de 
eigen identiteit van het dorp naar voren. 
Al in de Nota Wonen (2000) van de 
gemeente Veghel is vastgelegd dat die eigen 
identiteit wezenlijk is voor de toekomstige 

3 Analyse wonen en leefbaarheid
ontwikkeling van alle kerkdorpen. 
Op basis van de kernthema’s formuleren we 
de ambitie voor en de visie op de toekomst. 

Bevolkingssamenstelling
In Zijtaart woonden op 1 januari 2003 
1.032 inwoners in 330 woningen. Naast 
de kern behoren ook 233 woningen in 
het buitengebied tot het dorp. In deze 
verspreide bebouwing wonen 743 mensen. 
Ze zijn grotendeels georiënteerd op Zijtaart 
en bepalen mede het draagvlak voor 
voorzieningen in het dorp. Zijtaart heeft na 
Erp de meeste inwoners van de kerkdorpen 
rond Veghel.
Opvallend is dat sinds 1995 het inwonertal 
met 108 personen is afgenomen. Dit 
ondanks een groei van de woningvoorraad 
met 25 woningen over dezelfde periode.

Zijtaart heeft vooral gezinnen met 
kinderen: zo’n 69% van de ongeveer 480 
meerpersoons huishoudens. Maar 9% 
van de inwoners van Zijtaart heeft alleen 
een huishouden of woont samen zonder 
geregistreerd te zijn. In de kern is dat 12%.
Zijtaart heeft een iets groter aandeel ouderen 
dan de totale gemeente Veghel. Ook de 
komende jaren zal de Zijtaartse bevolking 
‘grijzer’ zijn dan de gehele gemeente Veghel. 

De sterke kanten 

Hechte gemeenschap
Zijtaart is een hechte en actieve 
gemeenschap. Er is een bloeiend 
verenigingsleven. Ook de kerkgemeenschap 
draagt bij aan het welzijn in het dorp. Over 
de historie van het dorp is onder de titel 
“Hoe het werd wat het is” een prachtig boek 
samengesteld en uitgegeven.
De verdere vergrijzing de komende 
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jaren vormt echter een bedreiging voor 
het verenigingsleven. Er ontstaat een 
onevenwichtige bevolkingssamenstelling, 
waardoor er minder vrijwilligers en nieuwe 
leden dreigen te komen. 

Dorps karakter behouden
Een sterk punt van Zijtaart is het dorpse 
karakter. De dorpskern heeft enkele 
karakteristieke gebouwen, zoals bijvoorbeeld 
de kerk met pastorie en het klooster met 
de kloostertuin.. Deze cultuurhistorische 
elementen bepalen het dorpsbeeld. Dit 
beeld moet in de toekomst behouden 
blijven. Ook de reconstructie van het 
dorpsplein moet aan dit beeld bijdragen. 
De eerste fase van de reconstructie is reeds 
gestart.
Zijtaart heeft kwalitatief goede woningen 
in een dorpse sfeer. De toekomstige 
uitbreidingen van het dorp moeten binnen 
deze dorpse sfeer passen. Daarbij hoort 
ook meer beplanting. Het onderhoud van 
bomen, beplanting en bermen gebeurt 
volgens het gebruikelijke onderhoudsregime 
van de gemeente Veghel. Volgens de 
bewoners kan dat verbeterd worden.

Onderwijs
De basisschool van Zijtaart biedt goed 
onderwijs. Het huidige schoolgebouw 
voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. 
Voor- en naschoolse opvang wordt geboden 
in Veghel en Erp.
Het is belangrijk om de school ook in de 
toekomst aantrekkelijk te houden. Het 
aantal kinderen in Zijtaart neemt af door de 
ontgroening van de bevolking. Ontgroening 
wil zeggen: verminderende aanwas door 
minder geboorten. Volgens de prognose van 
de gemeente zal het aantal leerlingen van 
de Edith Steinschool tot 2010 vrij constant 

blijven maar uiteindelijk afnemen van 176 in 
2003 tot een stabiele 130 in 2018. Op dat 
moment is er sprake van zes groepen. De 
school mag hierdoor haar bestaansrecht niet 
verliezen. 
Volgens de bewonerswerkgroep Onderwijs 
biedt het verbreden van de activiteiten van 
de school een kans. Naast onderwijs zou 
in hetzelfde gebouw een peuterspeelzaal 
kunnen worden gevestigd. Ook zou 
de school als voorziening voor andere 
activiteiten kunnen dienen. Het is dan wel 
nodig dat het huidige gebouw ingrijpend 
wordt gemoderniseerd of dat er een nieuw 
schoolgebouw wordt gebouwd. Wellicht kan 
voor een aantal activiteiten samenwerking 
ontstaan met het dorpshuis en de gymzaal. 

Dorp verkeersluw houden
In de periode 1997 t/m 2002 hebben 10 
verkeersongevallen plaatsgevonden. In 
de laatste 3 jaar heeft zich één ongeval 
voorgedaan waarbij een gewonde viel en 
er was één dodelijk ongeval te betreuren 
(voorjaar 2003; Zondveldstraat, in de bocht 
bij de Leinserondweg). Toch is Zijtaart relatief 
verkeersveilig te noemen. De ontsluiting 
van de nieuwbouwwijk Rudebroeck op de 
Pastoor Clercxstraat zorgt voor onveilige 
situaties.
De verkeersintensiteit in Zijtaart is relatief 
laag. Over de Zondveldstraat rijden 
gemiddeld 4000 motorvoertuigen per dag.
Met de aanleg van de A50 en het 
bedrijventerrein Doornhoek dreigen echter 
de verkeersintensiteit, de geluidsoverlast en 
het sluipverkeer in en rond het dorp toe te
nemen. Om het dorp verkeersluw te 
houden, zouden in en bij de bebouwde kom
verkeersremmende maatregelen moeten 
komen. Zo is in het najaar van 2003 
begonnenmet het inrichten van ‘t Hool

Voldoende winkelaanbod
Het winkelaanbod in Zijtaart kan geheel in 
de eerste levensbehoeften van de bewoners 
voorzien. De bewoners kunnen terecht 
voor o.a. vers aanbod van vlees, brood, 
levensmiddelen, groente en fruit. Dit 
moet zo blijven. Door de vergrijzing zullen 
steeds meer ouderen op dit winkelaanbod 
aangewezen zijn. 

Zorgvoorzieningen voor zelfstandig 
wonende ouderen
Zijtaart is momenteel het meest vergrijsde 
kerkdorp rond Veghel. Ook de komende 
jaren zal het aantal en aandeel ouderen in de 
bevolking toenemen. 
In 2003 had Zijtaart 13,7% 65-plussers en 
7,0% 75-plussers. In de hele gemeente 
Veghel lagen deze percentages op 12,4% en 
4,1%. 
Uit bevolkingsprognoses blijkt dat het 
aandeel 65-plussers in de gemeente Veghel 
zal toenemen tot 14,3% in 2010. Voor de 
postcode waarbinnen Zijtaart valt wordt in 
dat zelfde jaar een aandeel van 16,5% 65-
plussers verwacht. Het dorp zal dus ook de 
komende jaren ‘grijzer’ zijn dan de gehele 
gemeente Veghel. In 2015 zal het aandeel 
65-plussers zelfs tot 19,6% zijn gegroeid. 
Een vergelijkbare ontwikkeling tekent zich af 
in de overige dorpen binnen de gemeente. 
De meeste ouderen zullen in hun huidige 
woning 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. Bovendien is er op dit moment 
nauwelijks specifieke ouderenhuisvesting 
in Zijtaart. Ouderen die willen verhuizen 
hebben weinig keus. 
Kans (en trend) is het bieden van zorg aan 
huis. Bestaande schotten in de regelgeving 
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voor wonen en zorg worden opgeheven. 
Ook 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. Zorgsteunpunten 
in dorpen en wijken staan centraal bij dit 
maatwerk. 

Hoewel de meeste zorgvoorzieningen in de 
nabije omgeving van Zijtaart aanwezig zijn, 
ontbreekt in de kern zo’n zorgsteunpunt. De 
bewonerswerkgroepen zouden graag zien 
dat allerlei (zorg)voorzieningen onder één 
dak worden georganiseerd.
Misschien kan over 5 tot 10 jaar het klooster 
als locatie dienen. Voorlopig blijft het klooster 
echter nog in gebruik bij de zusters van 
Franciscanessen.
Bestaande woningen kunnen wel al 
geschikt worden gemaakt voor bewoning 
door ouderen. Hiervoor zijn allerlei 
woningaanpassingen denkbaar. Voor Zijtaart 
vormen de oudere huiseigenaren de 
belangrijkste doelgroep. Er liggen kansen om 
deze groep te adviseren bij het aanpassen 
van hun woning, zoals al gebeurt in het 
project “Thuis in eigen huis” .

Recreatie in het buitengebied
Rond Zijtaart is het prachtig recreëren met 
de fiets, te paard of te voet. De bewoners 
pleiten voor het uitbreiden van de fiets- 
en wandelroutes langs onder meer de 
Biezenloop en voor het openhouden 
van de zandwegen voor ruiterpaden en 
wandelroutes.

Zwakke kanten 

Onvoldoende accommodatie voor 
verenigingen 
Zijtaart heeft een bloeiend verenigingsleven. 
Sommige verenigingen beschikken over een 
eigen accommodatie, sommige huren ruimte 
van derden (o.a. de gemeente). 
Men mist specifieke voorzieningen voor 
jeugdactiviteiten. Enerzijds is de benodigde 
ruimte niet altijd beschikbaar en anderzijds 
biedt een “eigen thuis” vele voordelen. 
Volgens de bewoners voldoet het dorpshuis 
“De Korenmolen” niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Er bestaan plannen voor de korte 
termijn die variëren van kleine aanpassingen 
tot een complete verbouwing en uitbreiding. 
De besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Op lange termijn pleiten de bewoners voor 
een heel nieuw dorpshuis. Daar bij wil men 
graag verschillende functies in één gebouw 
onderbrengen (bijvoorbeeld dorpshuis, 
gymzaal en basisschool).

Continuïteit woningbouw
De vergrijzing van de bevolking in Zijtaart 
is zonder passende woningbouw een 
bedreiging voor het dorp. Differentiatie en 
continuïteit in het woningbouwprogramma 
is daarom essentieel. Het plan Rudebroeck 
3e fase wordt de komende jaren uitgevoerd. 
Om stagnatie van de woningbouw 
te voorkomen pleiten de bewoners 
voor het tijdig opstellen van nieuwe 
bestemmingsplannen. Nieuwbouw is in 
de dorpen namelijk de basis voor een 
evenwichtige leeftijdsopbouw. Daarmee 
kan er voldoende draagvlak blijven voor 
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de 
school) en het verenigingsleven. Volgens 
het gemeentelijk woningbouwprogramma 
mogen er in Zijtaart de komende jaren 

ongeveer 7 woningen per jaar gebouwd 
worden. De nieuwbouwwoningen staan 
gepland voor Rudebroeck 2e en 3e fase. 
Overigens leggen wijkers uit Doornhoek een 
extra beslag op de schaarse ruimte, maar 
deze woningen komen wel bovenop het 
contingent.

Te weinig betaalbare woningen voor 
starters 
Voor startende jongeren op de woningmarkt 
is het aanbod in Zijtaart zeer beperkt. 
Bestaande koopwoningen zijn te duur en er 
zijn nauwelijks huurwoningen in het dorp. 
Tweederde van dit beperkte aantal wordt aan 
starters en jongeren toegewezen. De regels 
voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen 
blijken voor de bewoners niet altijd duidelijk 
te zijn. 
Het gevaar dreigt dat veel jongeren vanwege 
het beperkte woningaanbod wegtrekken. 
Dit komt de bevolkingssamenstelling van een 
vergrijsd kerkdorp niet ten goede.
De bewoners pleiten daarom voor 
meer betaalbare woningen speciaal voor 
jongeren en starters. Denk daarbij vooral 
aan appartementen en diversiteit in 
kavelgrootte. Volgens de bewoners kunnen 
de seniorenwoningen aan de Meester van 
de Venstraat worden gerenoveerd voor 
jongerenhuisvesting. De jongeren zelf 
zouden in de toekomst graag jongeren- 
en seniorenwoningen in het klooster 
zien. De werkgroep Wonen stelt voor 
een subsidieregeling voor starters op de 
woningmarkt te ontwerpen.

Woningvoorraad ongeschikt voor 
groeiende groep ouderen
Door de vergrijzing zal de vraag naar 
ouderenwoningen de komende jaren stijgen. 
De woningvoorraad van Zijtaart bestaat 
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grotendeels uit vrijstaande en twee-onder-
een-kapwoningen. Deze woningen zijn niet 
geschikt voor ouderen die slecht ter been en 
minder vitaal zijn. Zijtaart heeft een gering 
aantal van 16 specifieke seniorenwoningen. 
Een verzorgingshuis heeft het dorp niet. 
Zonder voldoende ouderenhuisvesting 
worden veel ouderen genoodzaakt om 
Zijtaart te verlaten. 
Het is daarom wenselijk om de weinige 
inbreidingslocaties die het dorp kent 
te gebruiken voor de bouw van 
seniorenwoningen of appartementen. Onder 
inbreidingslocaties worden plekken in de 
bebouwde kom verstaan, waar ruimte is 
voor nieuwe bebouwing. 

Lokale economie
Zijtaart had in 2001 71 bedrijven die 
goed waren voor 268 banen. Ook 
niet-commerciële instellingen zoals de 
basisschool zijn daarbij meegerekend. Naast 
deze bedrijven heeft Zijtaart ook nog 63 
landbouwbedrijven.
Zijtaart is een klein dorp. Kleinschalige 
bedrijvigheid past hierbij. De meeste van de 
in Zijtaart gevestigde bedrijven zijn ook van 
deze schaal; alleen de agrarische bedrijven 
in het buitengebied zijn groter. (Nieuwe) 
kleinschalige bedrijvigheid moet er wel 
blijven in het dorp. 

Agrarische sector
De agrarische sector is een belangrijke 
tak van de lokale economie in Zijtaart. 
Zijtaart heeft op dit moment 63 moderne 
landbouwbedrijven. Ongeveer 20% van 
deze bedrijven heeft een gezinshoofd van 50 
jaar of ouder en geen opvolger. Net zoals in 
andere dorpen in de omgeving zal  ook in 
Zijtaart de agrarische bedrijvigheid afnemen 
en bovendien een ander karakter krijgen. 

Vrijkomende locaties in het buitengebied 
mogen wat de bewoners betreft niet voor 
andere dan agrarische doeleinden voor de 
blijvers worden gebruikt.

Doornhoek
Het in de StructuurvisiePlus 
Uden/Veghel opgenomen zoekgebied 
voor de uitbreiding van bedrijventerrein 
Doornhoek vormt volgens de bewoners 
een grote bedreiging voor de leefbaarheid 
in het dorp. Zijtaart moet ervoor waken 
niet ingesloten te worden door industrie. 
Realisering van Doornhoek is een 
onherstelbare aanslag op het buitengebied. 
Het gaat ten koste van het landelijke karakter, 
groen en natuurelementen. Ook verdwijnt 
daarmee een stuk recreatiegebied. 
De locatie van Doornhoek is volgens de 
bewoners bovendien niet ideaal gezien de 
afstand tot de A50.
Zijtaart wil een landelijk dorp blijven. De 
werkgroepen en bewoners zijn daarom 
unaniem van mening dat de uitbreiding van 
Doornhoek geen doorgang moet vinden.

Jongeren willen een eigen ruimte
Het bouwen van carnavalswagens is een 
belangrijke vrijetijdsbesteding van de 
Zijtaartse jeugd. Er bestaat echter een gebrek 
aan bouwruimte in het dorp. Misschien 
kan de gemeente een centrale bouwplaats 
inrichten in bijvoorbeeld een leegstaande 
loods op industrieterrein De Dubbelen. 
Ook is er een gebrek aan voorzieningen 
voor jongeren. Zo heeft Zijtaart maar één 
speeltuintje voor de jongste kinderen en 
twee cafés voor de oudere jeugd. Er zijn 
vergevorderde plannen voor de herinrichting 
van het terrein achter de Edith Steinschool. 
De oprichting van een Jongerensoos die 
één keer per week in het te verbouwen 

20

dorpshuis zijn deuren opent, biedt een kans 
om hierop in te spelen. Een eigen ruimte zou 
helemaal ideaal zijn.

Beter openbaar vervoer
Tot medio 2002 reed er in Zijtaart uitsluitend 
de buurtbus. Sinds 1 juni 2002 kunnen ook 
de bewoners van Zijtaart gebruik maken van 
het collectief vraagafhankelijk vervoer(CVV). 
Deze vorm van openbaar vervoer (ook 
wel de Taxihopper genoemd) houdt in dat 
men op een afgesproken tijdstip thuis wordt 
opgehaald en weer wordt thuisgebracht. 
Gezien de vergrijzing in Zijtaart zijn zowel de 
buurtbus als de Taxihopper van groot belang.
Verder kunnen de bewegwijzering en de 
straatverlichting aanzienlijk beter. Ook het 
onderhoud van de toegangswegen tot het 
dorp laat te wensen over.



Noordelijk deel van de Pastoor Clercxstraat
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4 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen
Een schematische weergave van de resultaten van de gesprekken met de bewoners

Sterk Zwak Kans Bedreiging

Bevolking en 
samenleven

Hechte en actieve gemeenschap. Meest vergrijsde kerkdorp van Veghel Onevenwichtige bevolkingssa-
menstelling door vergrijzing van de 
bevolking

Infrastructuur Beperkte hoeveelheid verkeer in 
dorpskern

De ontsluiting van Rudebroeck op de 
Pastoor Clercxstraat is onveilig

Slechte bewegwijzering

Ontbreken kwalitatief goed openbaar 
vervoer

Onderhoud toegangswegen laat te 
wensen over

Te weinig straatverlichting

In de bebouwde kom verkeersrem-
mende maatregelen, maar geen 
drempels

Fietsverbinding met Veghel veiliger 
maken door aanleg vrijliggend fiets-
pad

Uitbreiding fiets-, wandel- en ruiter-
paden langs de Biezenloop

Toename verkeersdruk en sluipver-
keer door het dorp door aanleg A50 
en industrieterrein

Verdwijnen van de buurtbus 

Toename geluidsoverlast van verkeer 
en industrie door o.a. A50

Wonen en 
woningbouw

Kwalitatief goede woningen in dorpse 
sfeer

Onvoldoende betaalbare woningen 
voor starters en ouderen

Te laag contingent doordat Zijtaart tot 
stedelijk gebied wordt gerekend.

Weinig differentiatie in woningvoor-
raad

De weinige inbreidingslocaties 
gebruiken voor bouw seniorenwo-
ningen of appartementen 

Nieuwbouw seniorenwoningen in 
verlengde v/d Venstraat

Huidige seniorenwoningen inzetten 
voor jongerenhuisvesting

Ontwerpen van een subsidie voor 
starters

Kavelgrootte flexibeler maken (meer 
mogelijkheden starters)

Continuïteit woningbouwprogramma 
is belangrijk voor evenwichtige leef-
tijdsopbouw in het dorp

Openbare 
ruimte

Karakteristieke dorpskern met 
diverse belangrijke cultuurhistorische 
elementen zoals de kerk met pasto-
rie, het klooster met tuin enz.

Ecologische verbindingszone

Slecht onderhoud bomen, beplanting 
en bermen

Door ruilverkaveling is er schade aan 
landschap

Verplaatsen monument langs kanaal

Nastreven groene en natuurlijke 
uitstraling

Laten vervallen van Doornhoek 3

Huidige karakteristieke gebouwen 
monumentaal onderhouden om 
verval te voorkomen

Creëren parkeerplaatsen voor 
minder validen bij de ontwikkeling 
nieuw dorpsplein en bij de kerk

Zorgen voor een natuurlijke over-
gang van dorp naar buitengebied

Nieuwe industriegebieden (Doorn-
hoek) bedreigen beeldkwaliteit, rust 
en groen.

Zorgvoor-
zieningen

Voor- en naschoolse opvang alleen in 
Veghel en Erp

Woonzorgcentrum creëren met 
allerlei (zorg)voorzieningen onder 
één dak

Thuiszorg is niet meer voor iedereen 
betaalbaar



Sterk Zwak Kans Bedreiging

Welzijn De kerkgemeenschap is een voor-
naam element voor het welzijn in 
het dorp

Het winkelaanbod kan geheel in de 
eerste levensbehoeften voorzien.

Twee café’s in het dorp

Gebrek aan multifunctionele ruimte Ontwikkelen multifunctionele ruimte 
door verbouw school, dorpshuis en 
gymzaal

Op korte termijn moet er een kin-
derdagverblijf, naschoolse opvang en 
een consultatiebureau komen

Opzetten klussendienst

Een tekort aan voorzieningen zorgt 
dat meer jongeren naar de stad 
vertrekken, waardoor het dorp nog 
sneller vergrijst

Verenigings-
leven, sport en 
recreatie

Bloeiend verenigingsleven Gebrek aan ruimte en kwaliteit 
dorpshuis

Onvoldoende accommodatie voor 
jeugdactiviteiten

Tekort aan vrijwilligers

Uitbreiden en multifunctioneel 
maken van het dorpshuis en de 
gymzaal

Aanleggen veilige speeltuintjes in de 
woonwijken

Subsidies geïndexeerd aanpassen

Cursussen voor vrijwilligers

Politieadvies voor beveiliging 
bestaande woningen

Nog minder vrijwilligers door ver-
grijzing 

‘Vergrijsde’ verenigingen door onvol-
doende ledenaanwas jongvolwas-
senen

Het klooster moet niet verloren gaan 
voor de gemeenschap van Zijtaart

Lokale econo-
mie

Het winkelaanbod kan geheel in de 
eerste levensbehoeften voorzien.

Vrijkomende agrarische gebouwen 
mogen niet benut worden voor 
kleinschalige startende niet-agrarische 
bedrijven

Vestigingsmogelijkheden voor 
bestaande agrarische  bedrijven in het 
buitengebied

Verdwijnen agrarische sector

Verdwijnen draagvlak voor voorzie-
ningen door te weinig woonruimte 
voor starters

Jongeren Nauwelijks sprake van overlast door 
jongeren

Veel jongeren nauw betrokken bij 
verenigingsleven

Gebrek aan betaalbare jongerenhuis-
vesting

Gebrek aan voorzieningen voor 
jongeren (slechts één speeltuintje)

Gebrek aan bouwruimte voor carna-
valswagens

Ontwikkelen Jongerensoos (1x per 
week open) bij verbouw dorpshuis

Eigen ruimte voor Jong Nederland

Inrichten centrale bouwplaats voor 
carnavalswagens in een loods op 
industrieterrein De Dubbelen

Kleinere betaalbare kavels voor 
starters

Voorrang op een woning voor 
starters 

Appartementen voor jong en oud in 
klooster

Jongeren trekken weg omdat ze geen 
woning in Zijtaart kunnen vinden

Onderwijs Goede kwaliteit van het onderwijs Huidige schoolgebouw voldoet niet 
aan de hedendaagse eisen.
 
Naschoolse opvang is niet in het 
dorp gevestigd

Ontwikkelen voorzieningenplein/
verbreding activiteiten school met 
jeugdactiviteiten (aansluiten op dorps-
huis en gymzaal)

Minder draagvlak voor de school 
door vergrijzing
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De structuurvisie voor Zijtaart moet de 
voorwaarden bieden voor een optimale en 
duurzame leefbaarheid van het dorp. Onder 
leefbaarheid wordt hier verstaan: het geheel 
van fysieke en sociale factoren dat invloed 
heeft op het leefklimaat. Leefbaarheid is 
dus een allesomvattend resultaat van de 
structuurvisie.

Wat moet dat resultaat dan inhouden? En 
hoe verhouden die uitgangspunten zich 
tot de analyse van sterkten en zwakten en 
kansen en bedreigingen, de zogenaamde 
SWOT-analyse?
Dat werken we uit in onderstaande 
kernthema’s. Daarin zijn zowel de resultaten 
van de bewonersanalyse verwerkt, als ook 
de bestaande gegevens.

De kernthema’s voor de leefbaarheid zijn:
• Evenwichtige bevolkingssamenstelling
• Gedifferentieerd bouwen 
• Werkgelegenheid
• Sociaal-culturele en sportieve   
 ontwikkeling
• Voorzieningen en accommodaties
• Onderwijs
• Infrastructuur en mobiliteit
• Inrichting openbare ruimte en behoud  
 dorpsgezicht
• Ontwikkeling buitengebied

Evenwichtige bevolkingssamenstelling 
Door vergrijzing en ontgroening dreigt de 
bevolkingssamenstelling Zijtaart uit balans 
te raken. Steeds meer ouderen willen 
zelfstandig in het dorp blijven wonen. 
Een kwantitatief overwicht van ouderen 
is (ook landelijk) onvermijdelijk. Maar ook 
jongeren moeten zich kunnen vestigen 
om toekomstige ontwikkelingen kwalitatief 
in evenwicht te houden. Nu dreigen ze 
weg te trekken omdat er geen uitzicht is 

op geschikte huisvesting. Zonder jongeren 
geen nieuwe aanwas (ontgroening), op 
termijn geen school, geen duurzaam 
draagvlak voor voorzieningen, economie 
en verenigingsleven. De vergrijzing 
vraagt dus om de ontwikkeling van goede 
zorgvoorzieningen, en de ontgroening om 
vestigingsmogelijkheden voor jongeren.

Gedifferentieerd bouwen 
Zijtaart is het meest vergrijsde kerkdorp van 
Veghel. De Zijtaartse ouderen willen het 
liefst zelfstandig in hun dorp blijven wonen. 
Dat betekent dat hun woonomstandigheden 
aangepast moeten kunnen worden aan 
hun levensfase. Voor bestaande woningen 
betekent dat aanpassingen, voor nieuwe 
woningen specifiek of levensloopbestendig 
bouwen. Jongeren willen zich vestigen en 
een gezin stichten. Dat betekent behoefte 
aan betaalbare woonruimte als instap in de 
woningmarkt. Tot nu toe wordt in Zijtaart 
eenzijdig gebouwd: relatief grote en dure 
huizen voor gezinnen, gebouwd op grote 
kavels. Er is een meer gedifferentieerd 
aanbod nodig, zowel in grootte als in prijs en 
in functie. Dat betekent een grotere variatie 
in kavelgrootte, omdat tot nu toe uitsluitend 
grote kavels worden aangeboden.
Woningstichting Woonbelang zou 
ontwikkeling en beheer op zich kunnen 
nemen van het hele betaalbare woningbezit 
in het dorp.

Seniorenhuisvesting en zorg 
Om de vergrijzing goed te kunnen 
opvangen zijn zorgvoorzieningen nodig 
die de zelfstandig wonende ouderen 
kunnen ondersteunen. Deze zijn in Zijtaart 
onvoldoende ontwikkeld. 
Kernthema voor Zijtaart is dus ontwikkeling 
van een vorm van zorgvoorziening 

(vooral voor ouderen). Deze moet 
worden ontwikkeld in samenhang met de 
nieuwe seniorenwoningen en de overige 
voorzieningen. Door integratie van het niet-
commerciële en mogelijk een deel van het 
commerciële voorzieningenaanbod (door de 
bewoners het voorzieningenplein genoemd) 
kan veel draagvlak worden gewonnen.

Sociale, culturele en sportieve 
ontwikkeling 
De analyse laat een omvangrijk en intensief 
bezocht verenigingsleven zien. Ook is er 
een zeer actieve geloofsgemeenschap. Het 
wordt bedreigd door een gebrek aan nieuwe 
jonge deelnemers. Tegelijkertijd is er op dit 
moment sprake van een overbelasting van 
het dorpshuis. In een dorpsgemeenschap 
moeten de bewoners veelal zelf voor 
ontwikkeling en vermaak zorgen. Anders 
dus dan in de stad, waar een professioneel 
aanbod is. Het verenigingsleven – sociaal, 
cultureel, educatief, sportief,recreatief en 
religieus – is essentieel voor de sociale 
samenhang en de duurzame ontwikkeling 
van het dorp. Dat betekent dat er “aan de 
voorkant” voldoende aanwas van jeugdigen 
moet zijn en “aan de achterkant” voldoende 
accommodatie.

Voorzieningen en accommodaties 
Uit de analyse blijkt dat de zakelijke 
dienstverlening in Zijtaart naar de huidige 
dorpse maatstaven zeer goed is ontwikkeld. 
Het winkelaanbod voorziet geheel in de 
eerste levensbehoeften. Er is een bescheiden 
vestiging van de Rabobank. 
Het verenigingsleven voorziet zelf – en 
vaak op kwalitatief hoog niveau – in de 
noodzakelijke sociaal-culturele voorzieningen 
(jeugdvorming, muziek, sport, recreatie).
Zoals hierboven al geconstateerd, dreigt 

5 Kernthema’s
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dit drukke verenigingsleven wel vast 
te lopen in een overbelasting van de 
beschikbare accommodaties (dorpshuis, 
school, binnensportaccommodaties en 
horecavoorzieningen met zalen). Bovendien 
beantwoorden de accommodaties niet 
meer aan de eisen van de tijd. Verbetering 
van de accommodaties en optimalisering 
van het gebruik ervan is noodzakelijk. 
Jong Nederland zou graag een eigen 
accommodatie in het buitengebied hebben. 
Het huidige beleid staat dat echter niet toe.

Onderwijs 
Het basisonderwijs in Zijtaart is goed. Het 
schoolgebouw voldoet echter niet meer. 
De prognose van Pronex geeft aan dat er 
tot en met 2012 zeven groepen zullen zijn 
en dat het aantal daarna zal stabiliseren op 
zes. Voor- en naschoolse opvang is voor 
de gehele gemeente Veghel geregeld in de 
kernen Veghel en Erp. De peuterspeelzaal 
zou bij (ver)nieuwbouw van de school 
moeten worden opgenomen. Dat kan 
echter alleen in nauw overleg met en onder 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur 
(Skipov).
De school mag zijn bestaansrecht in het 
dorp niet verliezen. Ouders moeten er een 
onderwijsplaats voor hun kinderen kunnen 
vinden, willen zij zich in Zijtaart kunnen 
handhaven of vestigen. Hoe zorgvuldiger de 
school is ingebed in de gemeenschap, hoe 
beter. Functie en gebruik moeten dan ook 
zo goed mogelijk aansluiten op de overige 
voorzieningen in het dorp. 

Werkgelegenheid 
Zijtaart is een bedrijvig dorp. Dat is van 
essentieel belang voor een levende 
dorpsgemeenschap. De landbouw in 
het buitengebied speelt daarbij ook een 

belangrijke rol. De bedrijvigheid in het dorp 
is kleinschalig. Het starten van kleinschalige 
bedrijvigheid binnen de bebouwde kom 
moet mogelijk blijven. Grootgroeiende 
bedrijven moeten worden verplaatst naar 
een bedrijventerrein.
Voor de toekomst blijft de ontwikkeling 
van de agrarische sector van belang. Uit 
de analyse blijkt dat wegvallende bedrijven 
ruimte moeten bieden aan de “blijvers” 
met groeipotenties. In het buitengebied 
mogen volgens de bewoners de agrarische 
bestemmingen dus niet worden weggedrukt 
door bestemmingswijzigingen. Dit is echter 
in het kader van de huidige wetgeving niet 
mogelijk. Kernthema is dat de agrarische 
sector gezond moet blijven en dat de 
bedrijvigheid in het dorp zelf kleinschalig 
moet blijven. 

Infrastructuur en mobiliteit 
Zijtaart is relatief verkeersveilig Maar de 
verkeersintensiteit neemt toe. De aanleg 
van de A50, de N279 en de realisering van 
Doornhoek vormen volgens de
bewoners een bedreiging. Enerzijds 
door een te verwachten toename van 
sluipverkeer, anderzijds door visuele en 
geluidsoverlast van de oprukkende bedrijven 
van Doornhoek. Bovendien zal door de 
uitbreiding van Doornhoek de agrarische 
sector een flinke klap krijgen. 
Uitgangspunt voor de toekomst is dat het 
buitengebied zoveel mogelijk gespaard en 
tegen verkeer en bebouwing beschermd 
moet worden. In dat dorpse perspectief 
moet ook de infrastructuur worden 
ontwikkeld, inclusief het netwerk van 
voet-, fiets- en ruiterpaden. En dat geldt ook 
voor de dorpskern zelf: het niet dorpseigen 
verkeer moet zoveel mogelijk worden 
geweerd.
Het openbaar vervoer laat te wensen over. 

Behoud en verbetering van het openbaar 
vervoer is, zeker met het oog op de 
vergrijzing, een absolute noodzaak.

Openbare ruimte en dorpsgezicht 
De inrichting van de openbare ruimte moet 
de gebruiks- en verblijfskwaliteit ervan 
verbeteren, maar ook het dorpskarakter 
versterken. Toenemende parkeerdruk en 
druk van sluipverkeer vormt daarvoor een 
bedreiging. 
Beeldbepalende gebouwen (bijvoorbeeld het 
klooster en de kerk) moeten hun dominante 
plaats behouden. Ook cultuurhistorische 
elementen moeten volgens de analyse 
zoveel mogelijk bewaard blijven. De 
open verbinding van de binnen- naar de 
buitenruimte moet als karakteristiek voor het 
dorp bewaard blijven.

Ontwikkeling van het buitengebied 
Er verandert veel in het buitengebied. Een 
deel van de agrarische bedrijven verdwijnt. 
Bedrijven die blijven breiden uit en nemen 
een deel van de taken over. Andere 
bedrijven zullen nieuwe functies krijgen die 
meer zijn gericht op behoud en ontwikkeling 
van landschappelijke en natuurwaarden. Het 
buitengebied moet voldoende economische 
functies behouden. Er komt een groter 
accent te liggen op de recreatieve waarde en 
ontsluiting van het buitengebied. 
Voor het dorp Zijtaart liggen hier kansen. 
Nieuwe functies buiten kunnen in 
samenhang met de ontwikkelingen in de 
kern worden gerealiseerd. Kernthema voor 
de structuurvisie is: de ontwikkeling van het 
buitengebied en die van de kern moeten 
elkaar waar mogelijk versterken.
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Zijtaart wil een ruimtelijk aantrekkelijk en 
leefbaar dorp zijn en blijven met een vitale en 
betrokken gemeenschap. Dat blijkt afdoende 
uit de bewonersanalyse. Die rol past ook 
binnen eerder geformuleerd beleid van de 
gemeente Veghel, zoals de Nota Wonen 
en de StructuurvisiePlus Uden/Veghel. 
Het past ook binnen de provinciale en 
landelijke richtlijnen en ontwikkelingen. Het 
waarmaken van die ambitie vraagt om een 
duidelijke en vooral ook praktische visie. Die 
leggen we in dit hoofdstuk vast: welk kader 
stelt de structuurvisie om tussen nu en 2018 
de leefbaarheid verder vorm te geven en in 
stand te houden? Vanaf hoofdstuk 6 wordt 
vervolgens het ruimtelijke kader geschetst.
 
Jongerenhuisvesting
De ontwikkelingsruimte is om te beginnen 
nodig om aanwas van nieuwe jonggeborenen 
mogelijk te maken. Zijtaart bouwt tussen 
nu en 2018 met voorrang betaalbare 
starterswoningen, waarin jongeren en 
aankomende gezinnen zich kunnen vestigen. 
Alleen dan zijn jonge dorpelingen in staat 
hun toekomst in het dorp te zoeken en voor 
de nieuwe aanwas te zorgen. Daar moet 
nog extra op worden ingezet omdat er hoe 
dan ook minder kinderen worden geboren 
(landelijke trend). Meisjes worden steeds 
later moeder. 
Ook wordt voldaan aan de breed gedragen 
wens van de hele gemeenschap (jong en 
oud) om dorpelingen voorrang te geven 
bij woningtoewijzing. Dat versterkt het 
dorpskarakter: een familiebinding die 
generaties lang meegaat.

Ouderenhuisvesting
Er komt eveneens bij voorrang extra ruimte 
om de steeds ouder worden bewoners in 
een eigen zelfstandige woning te kunnen 

huisvesten. Ook dat zullen overwegend 
kleinere en betaalbare woningen zijn, 
mogelijk appartementen, hoewel er 
ook ouderen zijn die zich meer kunnen 
permitteren. De nieuw te bouwen woningen 
worden qua indeling en qua ligging afgestemd 
op nieuw te organiseren zorgvoorzieningen. 

Contingent
Het contingent voor Zijtaart is 7 woningen 
per jaar. Of daarmee aan de voorwaarde 
tot leefbaarheid voldaan kan worden 
moet worden aangetoond. In een 
woningmarktonderzoek, gekoppeld aan een 
onderzoek naar de relatie tussen aantallen 
jonggeborenen en leefbaarheid, kan deze 
structuurvisie (en de structuurvisies voor de 
andere dorpen) nader worden uitgewerkt. 
Overigens moet ook worden afgewogen wat 
de effecten van meer woningbouw zijn op de 
verstedelijking van het dorp/ de dorpen.

Zorgvoorzieningen 
Ook in de dorpen willen ouderen 
langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Dat betekent dat ook in Zijtaart 
zorgvoorzieningen op een nieuwe 
leest geschoeid moeten worden. In 
samenspraak met betrokken instellingen 
als Stichting Woonbelang, zorginstelling 
Welstaete en andere deskundige partijen 
en belanghebbenden moeten dorpsraad en 
gemeente dit de komende jaren vormgeven. 
Het leveren van zorg aan huis staat daarbij 
centraal. Een zorg- of servicepunt maakt 
daarvan deel uit.

Educatieve en recreatieve infrastructuur
Zijtaart is een klein dorp, als het ware in 
één oogopslag te overzien. Dat maakt het 
mogelijk alle niet zakelijke voorzieningen in 
samenhang te ontwikkelen. Daarin moeten in 

ieder geval aan bod komen:
• Een adequate nieuwe huisvesting voor  
 de school
• Een efficiënte planning en afstemming 
 van het gebruik van de voorzieningen 
 voor sociaal cultureel werk en 
 sportvoorzieningen 
• Efficiënt gebruik maken van de 
 mogelijke “cross-over” tussen 
 (activiteiten van) school, dorpshuis en 
 andere niet commerciële 
 voorzieningen. Nagaan of ter 
 vergroting van het materiële draagvlak 
 voor de voorzieningen commerciële 
 en niet commerciële activiteiten kunnen 
 worden gebundeld. Zodanig, dat 
 ze wel concurrerend zijn, maar elkaar 
 toch kunnen versterken. Bijvoorbeeld 
 door gebundelde uitvoering door één 
 (rechts)persoon. 
• Ook verdere verbetering of 
 vernieuwing van het dorpshuis wordt in 
 deze samenhang onderzocht.

Economische ontwikkeling en 
buitengebied 
Om de economische ontwikkeling en 
de sociale structuur te versterken wordt 
de komende jaren gezocht naar nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen de kern en 
het buitengebied. Zo zou de ontwikkeling 
van een sluitend netwerk van fiets- en 
wandelpaden kunnen leiden tot nieuw 
recreatief gebruik, waar zowel de kern als 
het buitengebied op kan inspelen. Daarmee 
wordt ook de “oude” afhankelijkheid 
tussen kern en buitengebied hersteld. Een 
voorwaarde die aan de nevenactiviteiten in 
het buitengebied moet worden gesteld is 
dat de bedrijfsvoering en de ontwikkelings-
mogelijkheden van nabij gelegen agrarische 
bedrijven niet wordt beperkt.

6 Ambitie en visie leefbaarheid
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Openbare ruimte en behoud 
dorpsgezicht 
Het Klooster is een beeldbepalend 
gebouw in het dorp. Nu wordt het 
nog bewoond door de Zusters van 
Franciscanessen, die tevens eigenaar 
zijn van het pand. Over 5 à 10 jaar 
ligt een nieuwe bestemming in het 
verschiet. Een optimale manier om het 
gebouw voor het dorp te behouden 
zou een publieke bestemming zijn, 
die bovendien een directe bijdrage 
levert aan de instandhouding van de 
dorpsvoorzieningen, een passend en 
stijlvol vervolg op de huidige functie. In 
deze structuurvisie wordt de mogelijkheid 
uitgewerkt het Klooster te gebruiken 
voor de huisvesting van de nieuwe school 
en een aantal andere voorzieningen, 
bijvoorbeeld een zorgservice punt. 
De inrichting van de openbare ruimte 
is een ruimtelijke kwestie, met grote 
gevolgen voor de leefbaarheid. De 
belevingswaarde kan worden vergroot 
door ook de (groen)inrichting te richten 
op behoud van het dorpsgezicht, 
inclusief een open verbinding met het 
buitengebied. De vormgeving van het 
nieuwe dorpsplein kan daarin gezien 
worden als een pilot project. 
Verkeersveiligheid wordt gerealiseerd 
door nieuwe, bij een dorp passende 
verkeersmaatregelen. 

Infrastructuur en mobiliteit 
Zijtaart moet verkeersveilig zijn. 
Sluipverkeer wordt tegengegaan, zonder 
het dorp van de buitenwereld af te 
sluiten. Gevaarlijke routes, zoals langs de 
Zuid Willemsvaart worden veiliger. Het 
netwerk van fiets- en wandelpaden in 
het buitengebied en door de kern wordt 
samen met de gemeente Veghel en de 
overige dorpen voortvarend aangepakt. 
Het openbaar vervoer sluit beter aan bij 
de behoefte. 

Aanvullende voorstellen en wensen
Uit de bewonersanalyse is nog een aantal 
concrete voorstellen naar voren gekomen 
dat de moeite van het vermelden waard is. 
We noemen ze hier voorzover ze niet al in 
de voorgaande teksten zijn genoemd.
• Een mogelijke ontwikkeling van 
 Doornhoek 3 binnen in het huidige 
 zoekgebied ligt bij de bewoners van 
 Zijtaart erg moeilijk. 
 Bij de uitwerking moeten belangrijke 
 punten als de leefbaarheid van Zijtaart 
 en de cultuurhistorische waarden niet 
 uit het oog worden verloren
• Het dorp wordt mooier door meer 
 groen (bomen) in de straten
• De bereikbaarheid via Keldonkse en  
 Maxwell Taylorbrug wordt verbeterd
• Er komen multifunctionele oplossingen  
 voor de voorzieningen
• Er komt een speelveld annex 
 evenemententerrein achter de school
• Er worden speeltoestellen en een 
 skateramp geplaatst
• Jongeren krijgen een eigen bouwplaats  
 voor carnavalswagens
• Ook Jong Nederland krijgt een eigen 
 locatie 
• Rondom Doornhoek moet beplanting  
 worden geplaatst, zodat de bedrijven  
 aan het zicht worden onttrokken
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De Biezenloop: nauwelijks ecologische
of recreatieve waarde

Populierenlaan van de Leinserondweg

Wilgenlaantje ten oosten van Zijtaart

De Laarsweg: blijft een zandpad

Bestaande situatie en ontwikkelingen
Het landschap rond Zijtaart 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 Zijtaart. 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 Zijtaart. Dit streefbeeld is voor 
een belangrijk deel gebaseerd op de 
StructuurvisiePlus Uden/Veghel en op het 
Landschapsbeleidsplan Veghel. 

Dekzandrug en oude ontginningen
De dekzandrug is van oudsher de basis voor 
bewoning. Over deze rug liepen belangrijke 
wegverbindingen. Het landschap is hier 
kleinschalig en bochtig met een afwisseling 
tussen open bouwlanden en kleinschalige 
beplantingen. In de oude ontginningen 
zijn veel cultuurhistorische waarden 
aanwezig, zoals het oude akkercomplex 
bij Zondveld, waar nog vrijwel authentieke 
middeleeuwse kavelstructuren aanwezig 
zijn. De oude ontginningen ten noorden 
en ten oosten van Zijtaart 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. Op de kaart is een voorstel 
gedaan voor nieuwe houtwallen. De 
lanenstructuur wordt gecompleteerd.

7 Ruimtelijke hoofdstructuur
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Eenzijdige laanbeplanting

Historische lanen zijn soms onderbroken

Nieuwe aanplant in het kader van de landinrichting

Populieren in de jonge ontginningen

Jonge ontginningen ten westen en ten 
zuiden van Zijtaart
De jongste heideontginningen ten westen en 
ten zuiden van Zijtaart blijven in de toekomst 
grootschalig en leeg. Zij vertegenwoordigen 
een grote toekomstwaarde voor de 
grootschalige grondgebonden agrarische 
productie. Met uitzondering van een strook 
ten zuiden van de huidige zuidgrens van 
het dorp is in deze gebieden voor nieuwe 
bebouwing geen plaats. Hier komen in 
principe geen nieuwe houtwallen. Wel zullen 
alle wegen hier worden beplant met relatief 
transparante bomen, waardoor de Brabantse 
monumentaliteit en het onderscheid met 
de oude ontginningen wordt versterkt. Op 
de pagina hiernaast is in een foto-montage 
het effect aangegeven van het herstel van 
laanbeplantingen. 

Ontwikkeling landbouw
Bij het vestigen van agrarische bedrijven 
moeten bestaande natuur-, landschappelijke- 
en cultuurhistorische waarden zo min 
mogelijk worden aangetast. De Veghelse 
Hoek en het gebied ten zuiden van 
Zijtaart zijn in de StructuurvisiePlus Uden/
Veghel aangeduid als jonge ontginning. 
In de Veghelse Hoek zijn specifieke 
natuurwaarden aanwezig in de vorm van 
een levensgemeenschap van struikgewas 
en leefgebied van weidevogels. Om de 
toekomst van de landbouw hier veilig te 
stellen, worden naast de huidige agrarische 
bouwblokken geen mogelijkheden geboden 
voor het vestigen van agrarische bedrijven 
of niet-agrarische opstallen. In sommige 
delen van het landelijk gebied worden 
nu in het Bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied’, onder bepaalde voorwaarden, 
mogelijkheden geboden voor hervestiging. 
Voor glastuinbouwbedrijven geldt dat 

alleen de bestaande locaties zich verder 
kunnen ontwikkelen. Bij de uitwerking van 
het project Revitalisering Landelijk Gebied 
worden definitieve keuzes gemaakt over het 
omgaan met hervestiging en nieuwvestiging 
van de intensieve veehouderijbedrijven.

Ecologische verbindingszones
Conform het landschapsbeleidsplan worden 
langs de Zuid-Willemsvaart de huidige
ecologische kwaliteiten behouden. De 
Biezenloop zou ook tot ecologische 
verbindingszone worden ontwikkeld. 
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden over 
de verlegging van de status als ecologische 
verbindingszone. Daardoor kan de huidige 
Biezenloop de functie als ecologische 
verbindingszone verliezen. Wel blijft de 
functie voor vismigratie gehandhaafd. 
Aanpassing van de oevers is dan gewenst. 
Dit vergroot tegelijkertijd de recreatieve 
waarden.



Foto-montage: dezelfde locatie met herstel van laanbeplantingen

Huidige situatie van de lanen in het buitengebied



Restant van de Valstraat

Mogelijke reacreatieve routes zijn soms afgesneden

Ruilverkavelingspoel bij Krijtenburg

Bestaand fietspad bij de Valstraat / Leinserondweg
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Recreatief netwerk 
In de omgeving van Zijtaart liggen enkele 
wandel- en fietspaden en een groot aantal 
zandwegen. 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’. 
In de buurt van Zijtaart liggen nog veel 
zandpaden. Het is wenselijk om hier zuinig 
op te zijn en ze niet te verharden. Wel zou 
op de plaats van een recreatieve route een 
smal semi-verhard fietspad aan de rand van 
het zandpad kunnen worden aangelegd, van 
de zandweg gescheiden met paaltjes zodat 
zwaardere voertuigen het fietspad niet stuk 
rijden en fietsers niet storen. De als bestaand 
aangegeven wandelpaden zijn bijna allemaal 
zandwegen. Er zijn vrijwel geen ‘echte’ 
wandelpaden. De gemeente werkt op dit 
moment aan een fietsknooppuntensysteem, 
waar Zijtaart in wordt opgenomen. 

Fietsverbinding naar Veghel
Wie vanuit Zijtaart met de fiets naar Veghel 
wil, maakt gebruik van de Maxwell Taylor-
brug. Nu wordt een fietser met een grote lus 
naar het begin van de brug geleid. Fietsers 
maken samen met landbouwverkeer gebruik 
van de parallelweg, wat soms onveilige 
situaties oplevert. Bij de toekomstige 
aanpassing van de Maxwell Taylor-brug 

zou de aansluiting voor fietsers kunnen 
worden verbeterd. Ook is het wenselijk 
om na de openstelling van de A50 het 
landbouwverkeer en het fietsverkeer op de 
parallelweg te scheiden. Landbouwverkeer 
zou dan toegang moeten krijgen tot de 
huidige N265, om daarmee de veiligheid 
voor fietsers te verbeteren. 
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Doornhoek

Doornhoek

Reibroekstraat / Corsica

Doornhoek ten noorden van Zijtaart

Infrastructuur
Hoewel het grootste deel van het dorp vrij 
rustig is wat het autoverkeer betreft, is het 
zuidelijke deel van de Pastoor Clercxstraat, 
de Reibroekstraat en de Corsica een drukke 
weg met veel vrachtverkeer, voor een groot 
deel afkomstig van een brouwerij in Lieshout. 
De verwachting is dat na de openstelling van 
de A50 dit verkeer nog zal toenemen. Door 
de recente afsluiting voor vrachtverkeer van 
de weg tussen Mariahout en Nijnsel is het 
verkeer langs Zijtaart toegenomen. Vanuit 
het dorp is het verzoek gekomen om de 
afsluiting voor vrachtverkeer ten zuiden 
van Mariahout te laten ingaan, waardoor 
het vrachtverkeer wordt gedwongen om 
gebruik te maken van de weg langs de 
Zuid-Willemsvaart. In de bovenste twee 
afbeeldingen op de pagina hiernaast is dit 
voorstel gevisualiseerd.

Doornhoek
In de StructuurvisiePlus Uden/Veghel (2001) 
is in het ‘ruimtelijk structuurbeeld’ ten zuiden
van het bedrijventerrein Doornhoek, dat 
nu in ontwikkeling is, een zoekgebied 
aangegeven voor nieuwe bedrijventerreinen.
Daarbij gaat het in het ‘ruimtelijk 
structuurbeeld’ in eerste instantie om de 
aard en de richting van de toekomstige 
verstedelijking en niet om de gewenste 
omvang. Als oostelijke grens van het 
zoekgebied is in de StructuurvisiePlus 
Uden/Veghel de Biezenloop aangehouden. 
In de afbeelding linksonder op de pagina 
hiernaast is een uitsnede opgenomen 
uit het ‘ruimtelijk structuurbeeld’ van de 
StructuurvisiePlus Uden/Veghel.

De StructuurvisiePlus Uden/Veghel is voor de 
structuurvisie Zijtaart richtinggevend. Bij een
eventuele ontwikkeling van een nieuw 

bedrijventerrein moet nadrukkelijk worden 
gekeken naar de relatie en de afstand tussen 
het bedrijventerrein en de kern Zijtaart. Het
bedrijventerrein mag niet te dicht bij de kern 
Zijtaart komen te liggen. Voor de leefkwaliteit
van de inwoners van Zijtaart zou dit een zeer 
negatieve ontwikkeling zijn. Vanuit de
kwaliteit van het leefklimaat van Zijtaart 
geredeneerd, is het gewenst om de grens 
van een toekomstig bedrijventerrein 
zover mogelijk van het dorp te leggen. 
Gelet tevens op het brede perspectief 
van noodzakelijke bedrijventerreinen, 
de verwachte groei, mogelijkheden tot 
inbreiding, efficiënter ruimtegebruik van de 
bestaande bedrijventerreinen, uitbreiding van 
de bestaande gebieden en het gegeven dat 
het beoogde zoekgebied op termijn het
dorpse karakter aantast, is het zoekgebied 
zodanig aangepast dat als maximale oostelijke
grens de Biezendijk is aangehouden. Het 
nieuwe zoekgebied is opgenomen in de 
afbeelding rechtsonder op de pagina
hiernaast. 
De negatieve invloeden van het totale 
bedrijventerrein moeten worden verkleind 
door het toepassen van landschappelijke 
beplantingen en door een lagere bebouwing 
aan de rand van het bedrijventerrein te 
plaatsen. Tegelijkertijd is een essentiële open 
ruimte toegevoegd als buffer tussen het 
woongebied van Zijtaart en het beoogde 
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 
Doornhoek. Deze nieuwe essentiële 
open ruimte wordt actief ontwikkeld 
voor regionale waterberging, eventueel 
in combinatie met duurzame landbouw, 
recreatie en werken en wonen met name 
bedoeld voor alternatieve bedrijfsvoering 
op de mogelijk vrijkomende agrarische 
bedrijven. 
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Reibroekstraat: een duidelijke rand

8 Dorpsstructuur
Bebouwingstypologie 
Zijtaart bestaat uit een mix van twee-onder-
een-kappers en vrijstaande woningen. De 
grote gebouwen in Zijtaart zijn voornamelijk 
voorzieningen en bedrijven, die bijna 
allemaal zijn geconcentreerd langs de Pastoor 
Clercxstraat. In Zijtaart 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 Zijtaart 
is groot in vergelijking met de andere 
kerkdorpen in de gemeente Veghel. Langs 
en nabij de Pastoor Clercxstraat staan 
de kerk, de pastorie, het klooster, de 
horecagelegenheden, de school en het 
dorpshuis. Verder zijn er ambachtelijke 
bedrijven met een regionale klantenkring en 
enkele middelgrote bedrijven.

Geur- en hindercontouren (indicatief)
De hindercontouren zoals deze zijn 
weergegeven op de kaart van pagina 39 zijn 
slechts indicatief. De geurcontouren hebben 
betrekking op de bedrijven afzonderlijk, er 
is geen rekening gehouden met cumulatie. 
Verder is het beoordelingskader voor 
stankemissie uit dierenverblijven gewijzigd. 
Het gevolg van de herziening is dat de 
stankcirkels van de meeste varkensbedrijven 
groter worden. Bij pluimveebedrijven komen 
grotere en kleinere stankcirkels voor. Bij de 
ontwikkeling van toekomstige bebouwing 
zullen de feitelijke hindercontouren worden 
bepaald. 
De hindercontouren van wegen zijn niet in 
het kaartje opgenomen.

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 Zijtaart een aantal lokale 
essentiële open ruimten aangegeven. 
De lokale essentiële open ruimten aan 
de oost- en westkant van het dorp, zijn 
plekken waar de druk op functieverandering 
waarschijnlijk groot zal zijn. Volgens de 
StructuurvisiePlus 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 Zijtaart als 
losse kern te blijven ervaren in plaats van als 
onderdeel van een aaneengesloten stedelijke 
agglomeratie. 

Bebouwingsopgave
Het woningbouwprogramma van de 
gemeente geeft aan dat Zijtaart mag groeien 
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 Zijtaart 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. 
 
Gewenste toekomstige dorpsstructuur
Op pagina 41 is de gewenste toekomstige 
dorpsstructuur aangegeven.
Voor de korte termijn wordt Rudebroeck 
verder ontwikkeld. Fase 2 van Rudebroeck 
is inmiddels vrijwel gereed. Voor fase 3 van 
Rudebroeck is een aangepast voorstel in de 
structuurvisie opgenomen, dat beter aansluit 
op zijn omgeving dan het vigerende plan. 
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Zijtaart in 1900

Zijtaart in 1850

Zijtaart in 2000

Singelbeplanting ten zuiden van Zijtaart in 1978

losse landschappelijke hagen, bestaande uit 
struiken als Meidoorn en Krentenboompje. 
Iedere lijn bestaat uit één soort. Naast 
iedere beplantingslijn ligt een grasstrook met 
daarin een gecombineerd fiets-/wandelpad. 
De landschappelijke hagen verwijzen naar 
de singelbeplanting die op grote schaal 
aanwezig was in de jonge ontginningen, 
maar inmiddels overal is gerooid. Voor het 
beplantingspatroon is het oorspronkelijke 
patroon uit ca. 1900 aangehouden. Iedere 
‘kamer’ tussen de hagen kan worden 
ingevuld met een cluster woningen. De 
auto-ontsluiting van de wijk doet alle 
kamers aan. Doordat lange rechtstanden 
in het woongebied ontbreken, zijn geen 
verkeersremmende maatregelen nodig. 
Daar waar de ontsluitingen voor snelverkeer 
en langzaamverkeer elkaar kruisen vereist 
de vormgeving ervan extra aandacht. Hier 
moeten in ieder geval zo min mogelijk 
verkeerskundige oplossingen worden 
toegepast. 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 bestaande boerderijen (o.a. Klaverhoeve) 
en het gebouw van de ZBO worden 
opgenomen in het nieuwe woongebied, 
maar behouden voldoende ruimte om ze 
tot hun recht te laten komen. Op sommige 
plaatsen zijn in het nieuwe woongebied 
indicatief wat grotere bouwvolumes 
opgenomen, die verwijzen naar de 
grotere volumes van de boerderijen. Deze 
grotere volumes kunnen te zijner tijd een 
invulling krijgen als voorziening (schooltje, 
peuterspeelzaal e.a.), als klein bedrijf of als 
woongebouw. De verkaveling is indicatief. 
Het voorstel moet te zijner tijd worden 
uitgewerkt in een stedebouwkundig plan. 
Wel zijn de hoofdlijnen van groot belang. 

Voor de stap na Rudebroeck komt een 
relatief kleine locatie aan de noordkant van 
het dorp in aanmerking, tussen de Bresser en 
de Pastoor Clercxstraat en een uitbreiding in 
zuidelijke richting. 
Een uitbreiding in noordoostelijke 
richting is niet wenselijk omdat hier in de 
StructuurvisiePlus een essentiële open 
ruimte is aangegeven. Bovendien zijn de 
cultuurhistorische waarden van dit gebied 
vrij hoog en is het vrij moeilijk om een 
goede aansluiting te maken op de bestaande 
wegen (Pastoor Clercxstraat en Pater 
Vervoortstraat). Tenslotte is het gebied ten 
noordoosten van de dorpskern onderdeel 
van een oude ontginning en hoort Zijtaart als 
gesticht dorp thuis in de jonge ontginningen.
De noordelijke bouwlocatie bestaat uit 
relatief grote kavels, die vrij geleidelijk 
zullen worden uitgegeven. Het is wenselijk 
om de bestaande onverharde weg ‘De 
Bresser’ te behouden voor recreatief gebruik 
(wandelen en fietsen). De noordelijke 
locatie kan voorlopig nog niet worden 
ontwikkeld vanwege de hier aanwezige 
hindercontouren. 
De zuidelijke bouwlocatie is op te vatten als 
een nieuw stuk ‘taart’ dat wordt aangesneden 
van de jonge ontginning ten zuiden van 
Zijtaart. De huidige zuidgrens van het dorp 
(Reibroekstraat en Pater Thijssenstraat) is al 
te beschouwen als een eerste stap. Op de 
kaart van 1850 is te zien dat de zuidgrens 
van de ontginning oorspronkelijk noordelijker 
lag. Voor de nieuwe zuidgrens van Zijtaart 
staat het profiel van de Reibroekstraat model: 
eenzijdige bebouwing, een laanbeplanting en 
een strakke, rechte lijn. Door de zuidgrens 
van het dorp te verleggen wordt ook 
de verbrokkelde lange ontginningslijn bij 
Rudebroeck minder dominant aanwezig. 
De zuidelijke uitbreiding bestaat uit een groot 
aantal ‘kamers’ die worden gevormd door 
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Noordelijke uitbreidingslocatie

Inbreidingslocatie: Rabobank

Inbreidingslocatie: Wit-gele-kruisgebouw

Zuidelijke uitbreidingslocatie

Met name aan de strakke, rechte zuidgrens 
mag niet worden getornd.
De doorgaande weg (nu Reibroekstraat) 
wordt verplaatst naar de nieuwe zuidrand 
van het dorp. De huidige Reibroekstraat 
verandert in een woonstraat. Door de 
regionale verkeersstructuur aan te passen 
(zie pagina 37) zal die weg minder druk zijn 
dan de Reibroekstraat nu.
De randen van het dorp (de Bresser, Pater 
Vervoortstraat e.a.) blijven zoveel mogelijk 
landelijke straten, waar aan de buitenzijde 
geen nieuwe woningen worden gebouwd 
om maximaal zicht op het omringende 
landschap te houden. De woningen die nu 
aan de westkant van de  De Bresser staan 
blijven een incident. De inbreidingslocatie op 
het terrein van de Edith Steinschool wordt in 
het volgende hoofdstuk behandeld.      

Bouwlocaties
Op de kaart hiernaast zijn alle mogelijke 
bouwlocaties aangegeven. Voor de 
afbouw van Rudebroeck fase 2 (locatie A) 
en fase 3 (locatie B) zijn geen obstakels. 
Locatie C is gecompliceerd en hangt af 
van de beschikbaarheid van het klooster 
(zie hoofdstuk 9). Voor locatie D bestaan 
beperkingen in de vorm van agrarische 
hindercontouren. Voor locatie E en F bestaan 
beperkingen in de vorm van enkele kleinere 
hindercontouren.  Bij de bouw van locatie E 
en F is het van belang om zo snel mogelijk 
de nieuwe zuidgrens te bebouwen, om 
een decennia-lang aanwezige rafelrand te 
voorkomen. Ook is het van belang om zo 
snel mogelijk de hoofdstuctuur van beplanting 
aan te leggen, zodat deze alvast kan groeien 
en al een flinke maat heeft wanneer de 
woningen worden gebouwd.
In de kolom hieronder zijn de 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. Zijtaart kan dus nog jaren 
vooruit.

Bouwlocaties en aantallen woningen
Afbouw Rudebroeck en inbreidinglocaties 
Locatie A:  ca. 28 woningen   =  4 jaar 
Locatie B:  ca. 37 woningen   =  6 jaar 

Inbreiding locatie school en dorpshuis
Locatie C:  ca. 26 woningen   =  4 jaar 
(exclusief woningen in het klooster)

Noord
Locatie D:  ca. 20 woningen   = 3 jaar

Zuid
Locatie E:   ca. 70 woningen  = 11 jaar 
Locatie F:   ca. 110 woningen   = 17 jaar
-------------------------------------------------+
Totaal :     ca. 278 woningen  = 48 jaar

Straatprofielen
Zijtaart is geen organisch gegroeid, maar 
een gesticht jong dorp. De ruimtelijke basis 
van het dorp wordt met uitzondering van 
het noordoostelijke deel 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 Zijtaart 
staan deze ontginningslijnen centraal. De 
belangrijkste ontginningswegen worden 
ingeplant met laanbomen, die samen een 
ruimtelijk raamwerk vormen. Daarbij wordt 
een onderscheid gemaakt in vier categorieën. 
Per categorie is op deze pagina  een 
principeprofiel opgenomen:
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var 3,00 3,005,00 - 5,50 var

Principeprofiel 2

var 3,00 3,004,75 var

Principeprofiel 3

var 8,00 1,00 1,002,00 var

Principeprofiel 4

1,001,00 var. var.3,50 - 6,00

Principeprofiel 1

Op de pagina hiernaast is een foto 
opgenomen van de Keslaerstraat en van 
de Voortstraat. De Voortstraat heeft 
een vrij smalle verharding en een mooie 
laanbeplanting. De Keslaerstraat heeft geen 
laanbeplanting en een vrij brede verharding, 
hoewel er nauwelijks auto’s rijden. In de 
fotomontage is te zien hoe de Keslaerstraat 
er uitziet, wanneer het straatprofiel van de 
Voortstraat  naar de Keslaerstraat wordt 
getransplanteerd en een klinkerverharding 
aangebracht wordt.

Waterberging
Binnen de locaties E en F kan eveneens 
ruimte worden gevonden voor waterberging. 
Deze ruimte kan in de vorm van (verbrede) 
sloten worden gecombineerd met de
landschappelijke hagen die in de zuidelijke 
uitbreidingslocatie zijn opgenomen. 
Daarnaast kan, zo nodig, aan weerszijden 
van het cluster van grotere gebouwen in 
locatie E een langgerekte waterpartij worden 
opgenomen. Overigens kan waterberging 
uitstekend worden gecombineerd met 
woningbouw, door de uitgangspunten en 
randvoorwaarden van de waterberging 
voor het nieuwe woongebied van begin 
af aan integraal mee te nemen in het 
stedenbouwkundig ontwerp. Ook kan het 
gebied tussen het bedrijventerrein en de 
kern Zijtaart, bij de verdere landschaps- 
ontwikkeling, in beschouwing voor 
water-berging worden genomen. Voor de 
berging van neerslag is in het bestaande 
stedenbouwkundige plan voor Rudebroeck 
onvoldoende ruimte. De vijver in de 
Kloostertuin zou (eventueel vergroot) deze 
taak kunnen vervullen. Technisch onderzoek 
zal moeten uitwijzen of dit mogelijk is. 
Omdat deze vijver op particulier terrein 
ligt, moeten over het gebruik ervan goede 
afspraken worden gemaakt met de eigenaar.

• De straten buiten de bebouwde kom  
 worden zoveel mogelijk voorzien   
 van een forse laanbeplanting. De   
 afstand tussen de bomenrijen is   
 overal gelijk, de breedte van de   
 verhardingsstrook varieert 
 (principeprofiel 1). 
• De Pastoor Clercxstraat, de    
 Reibroekstraat en de Korenmolenstraat  
 krijgen een forse laanbeplanting   
 (principeprofiel 2). 
• Waar kabels- en leidingstroken en  
 de beschikbare ruimte in het 
 straatprofiel dat toelaten krijgen 
 alle woonstraten een laanbeplanting van
 middelgrote tot grote bomen   
 (principeprofiel 3).
• In het nieuwe woongebied ten 
 zuiden van de huidige bebouwingskern 
 (zie pagina 41) worden hagen van 
 bloeiende losse struiken aangeplant 
 met daarnaast een grasstrook en een 
 voet/fietspad (principeprofiel 4).

In Zijtaart staan nu weinig straatbomen. 
De nog aanwezige lanen zijn vaak sterk 
gefragmenteerd, zoals de laanbeplanting langs 
de Pastoor Clercxstraat. De meeste straten 
hebben geen stoepen en de voortuinen 
zijn meestal te klein om er een boom in te 
plaatsen. Het gevolg daarvan is dat de straten 
er soms wat troosteloos uitzien. Op de 
weinige plaatsen waar wel een mooie laan 
staat, zoals langs de Voortstraat (zie foto op 
de pagina hiernaast), is te zien hoe zeer de 
bomen bijdragen aan een plezierige sfeer.
Door op veel meer plaatsen laanbomen te 
plaatsen, ook in de nieuwe woonstraten, 
kan de kwaliteit van het straatbeeld 
enorm opknappen. Bij voorkeur worden 
middelgrote tot grote boomsoorten geplant.
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De begraafplaats in de kloostertuin

Het Ceciliagesticht

Inbreidingslocatie: terrein achter de Edith Stein School

De kloostertuin

blijven. De school is verouderd en moet 
grondig worden vernieuwd. Bovendien is 
de school een erg laag gebouw dat vrij veel 
ruimte inneemt en weinig relatie heeft met 
de straat.Tot slot is het dorpshuis te klein en 
verouderd.
Ook is er een aantal ingrediënten: functies die 
ergens in het centrum van Zijtaart een plaats 
moeten krijgen. Er wordt een locatie gezocht 
voor een speelveld / evenemententerrein. 
Er wordt een locatie gezocht voor 
gecombineerde (zorg)voorzieningen. Verder 
wordt er een locatie gezocht voor woningen 
voor diverse doelgroepen, vooral voor 
ouderen en voor jongeren. 

Integrale benadering
Door een integrale benadering van de 
ontwikkelingen in het centrum ontstaan grote 
kansen. Wanneer de zusters niet meer in het 
klooster woonachtig zouden zijn, kan in het 
klooster een aantal nieuwe functies worden 
gehuisvestd. Daarbij gaat het om de school, 
het gemeenschapshuis, gecombineerde 
(zorg)voorzieningen en appartementen. 
Daarmee krijgt het klooster weer de centrale 
functie die het altijd in het dorp heeft gehad, 
maar met een nieuwe invulling. Belangrijk 
is dat de entree van alle functies zoveel 
mogelijk aan de voorkant komt te liggen, 
om zoveel mogelijk bij te dragen aan de 
levendigheid van het dorp. De voorgevel van 
het klooster dient daarbij in tact te blijven. 
Wellicht zou in samenhang met de nieuwe 
ontwikkelingen een sfeervolle verblijfsplek in 
de buitenruimte kunnen worden gemaakt. 
Tussen de ouderenwoningen en het klooster 
zouden extra parkeervoorzieningen kunnen 
worden gerealiseerd.
Voor de kloostertuin zou een aangepast 
ontwerp moeten worden gemaakt waarin 
de bestaande waardevolle elementen als 
het kloosterkerkhof en de Lourdesgrot 

Het centrum van Zijtaart verdient bijzon-
dere aandacht omdat er belangrijke 
veranderingen op stapel staan, die 
kansen bieden voor een samenhangende 
benadering. Centraal daarin staat de 
toekomst van het klooster. Samen met de 
kerk en de pastorie vormt het klooster 
de ziel van Zijtaart. De toekomst van het 
klooster is onzeker. Naar verwachting zullen 
er in de toekomst geen zusters meer in het 
klooster wonen. De vraag is wat er daarna 
moet gebeuren met dit enorme pand. 
Slopen is niet aan de orde, daar is iedereen 
het over eens. Op veel andere plaatsen 
krijgen voormalige kloosters een nieuwe 
invulling met een (regionale) zorgfunctie. 
Dat heeft als voordeel dat de toekomst van 
het gebouw is veiliggesteld, maar als nadeel 
dat die functie vrij ver afstaat van de meeste 
dorpsbewoners. Het klooster heeft altijd 
een sterke binding gehad met het dorp. Het 
had vanaf het begin in 1902 drie belangrijke 
taken:
1 het werk in de meisjesschool (tot 1973)  
 en in de kleuterschool;
2 de zorg en de verpleging voor de zieke  
 en oudere zusters
3 een tehuis zijn voor Zijtaartse oude   
 mannen en vrouwen.
Van deze taken is alleen de tweede taak nog 
overgebleven.
Voor de toekomst van het klooster heeft 
het een grote voorkeur om met de 
nieuwe invulling een sterke band met de 
dorpsgemeenschap te bewerkstelligen. 

Kwesties en ingrediënten
In het centrum van Zijtaart spelen, naast de 
toekomst van het klooster, nog een aantal 
kwesties. Naast de toekomst van het gebouw 
van het klooster is het ook de vraag wat de 
toekomst van de kloostertuin zal zijn. Het 
kloosterkerkhof zal natuurlijk onaangetast 

9 Inrichting dorpscentrum
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Bestaande
bebouwing

Huidige
bouwplannen

Toekomstige
bebouwing
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begraafplaats
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ebouwingsvrije zone

Woningen Jong en Oud

Gemeenschapshuis

Nieuwbouw

Speelveld
Zorg

School

School: moet grondig worden
vernieuwd

Gemeenschapshuis: te klein en
verouderd

Klooster + tuin: op termijn nieuwe
invulling gezocht

Speelveld / evenemententerrein:
locatie gezocht

Gecombineerde (zorg)voorzieningen:
locatie gezocht

Nieuwbouw:
locatie gezocht

Ouderen- en jongerenwoningen:
locatie gezocht

Huidige situatie centrum Ingrediënten

Voorstel voor integrale ontwikkeling Uitsnede plankaart

Kwesties



Seniorenwoningen aan de Mr van de Venstraat

Karakteristiek pand van de Zijtaartse Bouwonderneming

De Edith Stein School

Een nieuwe ontsluiting van Rudebroeck

uit 1923 worden opgenomen, maar 
waarin ook plaats is voor een speelveld 
annex evenemententerrein. De huidige 
tuininrichting stamt uit de jaren 80. Op de 
luchtfoto op pagina 19 is te zien dat de 
kloostertuin voorheen vooral een moestuin 
was. Ook was er aanvankelijk een weiland 
met een paar koeien voor de melk en een 
boomgaard. Toch is de kloostertuin vanaf het 
begin ook deels een siertuin, wandelpark en 
processiepark geweest.
Door de verplaatsing van de school, het 
gemeenschapshuis en het speelveld naar het 
klooster, ontstaat een ruimte van aanzienlijke 
omvang tussen de Pastoor Clercxstraat en de 
nieuwe woningen in Rudebroeck. Op deze 
plaats kunnen woningen worden gebouwd. 
Met de opbrengst van de gronduitgifte kan 
een deel van de forse verbouwing van het 
klooster worden gefinancierd. Op de plaats 
van deze inbreidingslocatie kan ook een 
extra verbinding worden gemaakt tussen de 
Pastoor Clercxstraat en Rudebroeck. Op 
dit moment ligt Rudebroeck namelijk nogal 
geïsoleerd doordat de nieuwe wijk alleen 
vanaf de Pater Thijssenstraat en vanaf de 
Meester van de Venstraat bereikbaar is. 
Het voorste deel van het pand op de 
hoek van de Pastoor Clercxstraat en de 
Pater Thijssenstraat van de Zijtaartse 
Bouwonderneming wordt gehandhaafd. 
Het is een markant gebouw. De 
ouderenwoningen aan de Pastoor 
Clercxstraat, naast het klooster, kunnen 
worden opgeknapt en in samenhang 
functioneren met de zorgfunctie die te zijner 
tijd, wanneer de nonnen niet meer in het 
klooster woonachtig zijn, in het klooster 
wordt gehuisvest. 

Op de pagina hiernaast wordt een impressie 
gegeven van de Pastoor Clercxstraat 
nadat de school en het gemeenschapshuis 
zijn verdwenen en de nieuwe woningen 
zijn gebouwd. Ook is de laanbeplanting 
aangevuld en hebben de tuinen een haag 
gekregen.
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Impressie Pastoor Clercxstraat straks

Pastoor Clercxstraat nu



Referentie: parkeren op het plein

Het dorpsplein in de huidige situatie

De Pastoor Clercxstraat; een lang lint door Zijtaart

Het Ceciliagesticht

Dorpsplein
Het Dorpsplein is ontstaan in de jaren 
60 van de vorige eeuw. Door de schuine 
bebouwingswand is een goed zicht op de 
kerk ontstaan. Het pleintje wordt nu gebruikt 
als parkeerplaats en voor evenementen. De 
verharding is versleten en daardoor is het 
plein dringend toe aan een opknapbeurt. 
De gemeente heeft een plan ontwikkeld 
voor vernieuwing in 2 fasen. De eerste fase 
is medio 2003 uitgevoerd. Dit betekent 
met name het aanleggen van een nieuwe 
verharding met beplanting voor de 
woningen, verwijderen van de coniferenhaag 
en het verplaatsen van de telefooncel, de 
brievenbus en de glasbak. De tweede fase 
is veel ingrijpender. Het is de bedoeling dat 
voor het klooster op de plaats van de huidige 
rijbaan parkeerplaatsen worden aangelegd. In 
de weg komt een asverspringing, waardoor 
het verkeer wordt gedwongen om over het 
pleintje te rijden. Op de pagina hiernaast is 
linksboven het voorstel van de gemeente 
voor fase 2 weergegeven. Het voorstel, 
wat in overleg met de gemeente en de 
bewoners tot stand is gekomen, heeft grote 
nadelen. Visueel betekent het voorstel een 
aantasting van de doorgaande historische 
lijn van Zondveld tot Veghel. Voor het 
hek van het prachtige klooster komt een 
rij auto’s te staan. Om te voorkomen 
dat auto’s rechtdoor rijden tegen de 
geparkeerde auto’s, zal een afscherming en 
een verkeershek moeten worden geplaatst. 
Het voorstel voor fase 2 is, kortom, zeer 
ongewenst. 
Onderaan op de pagina hiernaast is een 
alternatief voorstel aangegeven. Het 
voorstel gaat ervan uit dat het pleintje een 
kwaliteit heeft als verblijfsruimte en niet 
alleen parkeerplaats is. Dat betekent dat 
geen omlijnde parkeervakken worden 
aangegeven, maar dat in het midden van 

het pleintje met een andere verharding de 
plek wordt aangegeven waar mag worden 
geparkeerd. Onderaan op deze pagina is 
een referentiebeeld opgenomen van een 
pleintje in Liempde, waar op vergelijkbare 
informele wijze wordt geparkeerd. Tussen 
het parkeergedeelte en de woningen blijft 
een strook vrij waar niet mag worden 
geparkeerd. Op deze wijze is er plaats 
voor ruim 25 auto’s. Daardoor kunnen 
de bewoners van de huizen aan het plein 
altijd met hun auto bij hun huis komen. 
Het centrale deel van het plein kan 
worden uitgevoerd in een verharding van 
mangaankleurige gebakken klinkers, de 
randen van het plein en de strook voor de 
woningen in een verharding van bruinrode 
gebakken klinkers. Met een bord kan worden 
aangegeven dat alleen in het centrale deel 
mag worden geparkeerd. Langs de Pastoor 
Clercxstraat wordt de bomenrij hersteld, 
door de aanplant van nieuwe bomen. De 
afscheiding tussen weg en plein wordt 
gevormd door een geschoren haag.
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Dorpsplein fase 1 Dorpsplein alternatief voorstel fase 2

Dorpsplein fase 2 (voorstel gemeente) Aantasting historisch lint



Het muurtje om de voormalige pastorie

Het kerkplein vóór realisatie van fase 1

Omgeving van de kerk na realisatie van fase 1

Het hek van het Ceciliagesticht

Kerkplein
De ruimte tussen de kerk en de verharding 
van de Pastoor Clercxstraat is op dit 
moment verhard met klinkers. Om te 
voorkomen dat auto’s te dicht bij de kerk 
komen zijn er betonnen paaltjes geplaatst 
en zijn geschoren blokken van een 
taxushaag aangebracht. De overgang van 
het dorpsplein naar het kerkplein is in de 
nieuwe situatie vrij onduidelijk. De pleinen 
worden van elkaar gescheiden door een 
strook met bodembedekkers. Het beeld 
dat deze situatie oplevert doet geen recht 
aan de schoonheid van de kerk. Door het 
doorlopen van de verharding vanaf de gevel 
van de huizen aan de overkant van de straat 
tot aan de gevel van de kerk ontstaat een vrij 
‘harde’ situatie: de kerk staat als het ware op 
straat. Zoals de foto’s op deze pagina laten 
zien, hebben de monumentale panden in de 
omgeving van de kerk allemaal een duidelijk 
herkenbaar eigen terrein met een afscheiding 
naar de openbare ruimte. Dat geldt voor 
het klooster, dat een tuin heeft met een 
prachtig smeedijzeren hek, maar ook voor 
de voormalige pastorie met een tuin en een 
bakstenen muurtje. In fase 1 is, voor de 
ingang van het Kerkhof een nieuw hek met 
gemetselde staanders geplaatst. Het zou erg 
mooi zijn om dit hek nog wat verder naar 
de straat toe te plaatsen, waardoor de kerk 
een eigen terrein krijgt en in een tuin komt 
te staan. De coniferen die nu de kerk aan het 
zicht onttrekken moeten worden verwijderd. 
In plaats daarvan kunnen op strategische 
plaatsen, zodat ze het zicht op de kerk niet 
teveel ontnemen, enkele bloeiende, vrij 
transparante boompjes worden geplaatst. 

Op de pagina hiernaast staat een impressie 
van de gewenste toekomstige situatie. 
Het hek is gekopieerd van het klooster. 
Overigens had de kerk in de jaren 30 van de 
vorige eeuw ook een tuin rondom en een 
hek aan de straat, hetgeen te zien is op een 
foto, die onderaan op pagina 8 is geplaatst. 
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Impressie kerkplein straks

Kerkplein vóór realisatie van fase 1



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 Zijtaart 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

Zicht op het landschap

Zicht op het landschap

Gewenst: langskappen

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 worden 
opengehouden.
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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

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 57 
zijn voorbeelden te zien van ongewenste 
materialen. Op de foto’s rechtsboven op 
pagina 57 zijn voorbeelden te zien van 
gewenste materialen. 

Gewenst: straat

Ongewenst: woonerf

Ongewenste materialen

Ongewenste materialen

Spelregel 4: Straten maken
Zijtaart is opgebouwd uit straten. Het is 
wenselijk om ook in de nieuwe uitbreidingen  
woningen aan straten te bouwen en niet aan 
woonerven, zoals in veel andere dorpen is 
gebeurd. 
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Gewenste materialen

Gewenste materialen

Gewenste materialen

Gewenste materialenOngewenste materialen

Ongewenst: warrige structuur Gewenst: straat

Ongewenste materialen



Ongewenste inpassing drempel

Ongewenste verkeerskundige oplossing

Spelregel 5: Integrale en subtiele 
verkeerskundige maatregelen 
Wanneer verkeerskundige maatregelen 
nodig zijn, bijvoorbeeld om de snelheid van 
auto’s af te remmen, moet dit met subtiele 
middelen gebeuren. Verkeerskundige 
maatregelen zijn bij voorkeur integraal 
onderdeel van de inrichting van de openbare 
ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
drempels in de zelfde verharding worden 
uitgevoerd als het materiaal van de 
straat en dat obstakels zoals paaltjes en 
wegversmallingen zo min mogelijk worden 
toegepast. Asverspringingen zijn uit den 
boze.

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Spelregel 6: Enkele standaardprofielen
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 44 zijn de 
principeprofielen voor Zijtaart 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  
Bolcatalpa’s of Knotboompjes.

58



var 8,00 1,00 1,002,00 var

var 3,00 3,005,00 - 5,50 var

var 3,00 3,004,75 var

1,001,00 var. var.3,50 - 6,00

Subtiele inpassing van een drempel

Verschillende standaardprofielen



Spelregel 7: Parkeren op eigen erf
In de meeste gevallen wordt in Zijtaart 
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 materiaalgebruik

Geen auto’s op straat

Parkeren op eigen erf

Ongewenst materiaalgebruik

Spelregel 8: Eenvoudige, dorpse 
materialen in de openbare ruimte
De dorpse sfeer van Zijtaart kan worden 
versterkt door eenvoudige dorpse materialen 
toe te passen in de openbare ruimte, zoals 
zand, gebakken klinkers, laanbomen en 
gras. Voor de opvang en verwerking van 
(regen)water worden, waar dit mogelijk 
is, zoveel mogelijk waterdoorlatende 
verhardingen en niet-uitloogbare materialen 
toegepast. 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.
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Ongewenst parkeren aan de straat Gewenst parkeren op eigen erf

Eenvoudig materiaalgebruik Beeldmontage: dezelfde tuinen met haag

Tuinen zonder haagEenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik



Spelregel 9: Rechte straten in de jonge 
ontginningen
Bijna alle straten in Zijtaart liggen in de 
jonge ontginningen, die worden gekenmerkt 
door rechte straten. Straten in Zijtaart zijn 
dus bijna altijd recht. Zij passen het best 
bij de identiteit van het dorp. Bochten 
en onderbrekingen van deze wegen zijn 
ongewenst en moeten waar mogelijk 
worden gerepareerd, zoals in de Pater 
Thijssenstraat. 

Ongewenst: gebogen straat (Grootveld) 

Gewenst: rechte straat (Keslaerstraat)

Gewenst: gebogen straat (Mr van de Venstraat)

Gewenst: gebogen straat (Leinserondweg)

Spelregel 10: Gebogen straten in de oude 
ontginningen 
Waar de straten in een oude ontginning 
liggen zijn de straten meer organisch 
gevormd.  Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Pater Vervoortstraat, de Leinserondweg en 
de Valstraat (toen die er nog helemaal was).  
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Het zuidelijke, jongere deel, van de Pastoor Clercxstraat

Het noordelijke, oudere deel, van de Pastoor Clercxstraat



Referentie: mooie overgang naar het buitengebied

Referentie: mooie gesloten overgang met wandelpad

Referentie: mooie transparante overgang

Referentie: mooie transparante overgang

Spelregel 11: Mooie dorpsranden 
Tot nu toe wordt weinig aandacht besteed 
aan de overgang van het dorp naar het 
omringende landschap. Het gevolg daarvan 
is dat de dorpsranden vrij ‘hard’ zijn. Vanuit 
het buitengebied zijn de nieuwe woningen 
vaak al van veraf zichtbaar. Daarom 
worden de dorpsranden van Zijtaart zo 
veel mogelijk verzacht met beplanting in 
combinatie met een wandelpad. Hiernaast 
zijn hiervan twee voorbeelden opgenomen. 
Een gesloten variant (houtwal) wordt 
voorgesteld op plaatsen waar particuliere 
achtertuinen grenzen aan het buitengebied. 

Spelregel 12: Duurzaam stedelijk 
waterbeheer
Het plangebied ligt in het beheersgebied van 
het waterschap Aa en Maas. Bij de verdere
ruimtelijke ontwikkeling van Zijtaart zijn de 
volgende uitgangspunten van het beleid van 
het waterschap met name van belang:
1.  Hydrologisch neutraal bouwen.   
 Conform het beleid van het waterschap  
 (Waterbeheersplan 2) dienen nieuwe  
 plannen te voldoen aan het principe 
 van hydrologisch neutraal bouwen. Dat  
 wil zeggen dat de hydrologische situatie
 minimaal gelijk moet blijven aan de   
 oorspronkelijke situatie. Hierbij mag de
 oorspronkelijke landelijke afvoer niet   
 worden overschreden bij een bui die  
 eens in de 25 jaar voorkomt (T=25),  
 en mag de natuurlijke GHG niet   
 verlaagd worden;
2.     Doorlopen van de afwegingsstappen:  
 ‘hergebruik - infiltratie - buffering 
 - afvoer’. In aansluiting op het   
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Een transparante variant, bestaande uit een 
grasstrook met verspreid staande eiken 
en een wandelpad, wordt voorgesteld op 
plaatsen waar voorkanten of zijkanten van 
woningen grenzen aan het buitengebied. De 
transparante strook werkt als een vitrage: 
er is wel uitzicht mogelijk, maar dat wordt 
gefilterd.

 landelijke beleid (NW4, WB21) 
 hanteert het waterschap het
 beleid dat bij nieuwe plannen altijd   
 onderzocht moet worden hoe   
 omgegaan kan worden met    
 hemelwater. Hierbij dient    
 de genoemde voorkeursvolgorde   
 doorlopen te worden; 
3.     Scheiding van vuil water en (schoon)   
 hemelwater. Bij alle bouwplannen dient
 gestreefd te worden naar een scheiding  
 van vuil water en (schoon) hemelwater.  
 Dit is ook het geval indien in openbaar  
 gebied nog steeds een gemengd 
 rioolstelsel aanwezig is. Bij de inrichting,  
 het bouwen en het beheer dienen 
 zo min mogelijk vervuilende stoffen   
 te worden toegevoegd aan de bodem 
 en het grond- en     
 oppervlaktewatersysteem.
 



Referentie: mooie gesloten overgang

Referentie: mooie transparante overgang
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