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Aan de gemeenteraden van de Regio Hart van Brabant  
 

Tilburg, 24 maart 2020 

 

 

 
Onderwerp: Concept bod REKS Hart van Brabant 
Kenmerk: PvD/JK/2020-51  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een 'Regionale Energie Strategie' maakt. In de 
Regio Hart van Brabant is het thema klimaatadaptatie daaraan toegevoegd. Dit heeft geleid tot een 'Regionale 
Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS)'.  
Afgelopen jaar heeft de Regio Hart van Brabant intensief samengewerkt met de gemeente Haaren, de drie 
waterschappen, de provincie Noord Brabant en een groot aantal stakeholders om te komen tot een 'concept 
bod REKS'.  
 
Op 12 maart 2020 heeft het portefeuillehouder overleg Milieu & Afval van de Regio Hart van Brabant samen 
met de gemeente Haaren, de drie waterschappen en de provincie Noord Brabant het 'concept bod REKS' 
vastgesteld en vrijgegeven voor de lokale besluitvorming. Ik heb gevraagd of zij uiterlijk 30 april een besluit 
kunnen nemen en u daarna op de hoogte willen stellen van hun besluit. Er wordt gestreefd om uiterlijk 1 juni 
2020 het concept bod REKS aan te bieden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.   
De stukken kunt u vinden op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS/downloads.  
 
Op 13 mei 2020 staat er een regionale radenavond gepland. In welke vorm deze radenavond doorgaat wordt 
nog overlegd met de klankbordgroep raden. Wij zouden graag met u willen terugblikken op de totstandkoming 
van het concept bod REKS en vooruit willen kijken naar de stappen die we gezamenlijk moeten zetten richting 
een volwaardige REKS 1.0. 
 
De afgelopen periode zijn in enkele raden al onderdelen van het REKS bod besproken. Daarbij zijn 
aanbevelingen en suggesties gedaan. Deze aanbevelingen en suggesties worden door uw ambtenaren 
meegenomen in het proces naar het definitieve REKS-bod.  
 
Tot slot bedank ik u voor uw input tijdens de vele radenavonden die regionaal en lokaal aan dit onderwerp zijn 
gewijd. We mogen trots zijn op het resultaat tot dusver.  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
G. Bruijniks  
 
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval regio Hart van Brabant 
Wethouder Loon op Zand 













































Doel duurzame opwek in 2030 TWh miljoen 
KWh

Al gerealiseerd TWh Miljoen 
KWh

Totaal gerealiseerd 0,134 134

Kansrijke initiatieven

Totaal initiatieven 0,14 140

Zon op bedrijfsdak en 
postcoderoos

0,275 275

Totale opwek in beeld 0,549 549

Nog op te wekken 0,451 451







Zonering 

De hoger gelegen natuurzone in het zuiden 



Het kleinschalige coulisse-landschap en de grotere eenheden  
van Natura2000-gebieden in het midden van Hart van Brabant  
met zijn vele gradiënten

De laaggelegen open polders in het noorden

Clustering van windmolens















Toelichting Treden







Werken met de zonneladder op trede 2 en 3, tender als hulpmiddel, 
kwantiteits- en kwaliteitscontrole

Tenders als hulpmiddel voor uitgifte van grond ten behoeve  
van grondgebonden zonnevelden 



Landschap Hart van Brabant als basis: richtlijnen bij locatiekeuze 



Landschappen van overgangen en gradiënten 

25 Landschapseenheden 



Aandachtspunten bij locatieafweging 





Lokale aandachtspunten











Naam Omschrijving Kenmerken Vervoerbaarheid

HT(hoogtemperatuur)- 
Amer

MT(middentemperatuur)-
restwarmte2

HT(hoogtemperatuur)-
biomassa

Geothermie (GEO)

Thermische energie uit 
Oppervlaktewater (TEO)

Thermische energie uit 
Afvalwater (TEA)

LT(laagtemperatuur)- rest-
warmte

Lage Temperatuur Aardwarmte

Biogas/Groengas

Buitenlucht, Bodemlus en 
Zonthermie4 





Oplossings-
richting

Bron Opslag Collectieve 
conversie

Distributie-
net

Installatie 
in woning

Schaal-
grootte

Consequenties

1

2

3a

3b



Regionaal warmtenet (MT, 75°C)

Lokaal warmtenet in wijk of buurt (MT, 75°C of LT, 40°C)

Individuele oplossing per woning







Conclusie denkrichting 1





Conclusie denkrichting 2









In kWh Voor MT rest Voor LT rest/
TEA/TEO

Voor LTA Totaal







# € m2

Totaal 178 - 190 miljoen 90.000 - 270.000
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Onderdeel REKS Regionale activiteiten Lokale activiteiten

Individuele 
bewustwording & 
handelingsperspectief

Veranderingen in de 
buurt

Grote veranderingen in 
de regio











SG REKS HvB





Begrotingspost Begroting Dekking rijk Dekking regio/
waterschappen/
gemeenten

2019 Tot. 575.000 285.000 290.000

2020 Tot. 600.000 425.000 175.000

2021 Tot. 690.000 515.000 175.000













Ontwerpen aan het REKS Bod
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De opgave tot 2030 (opgave Werkgroep regionale opgaaf duurzame opwek, 

02 09 2019 en verslag Stuurgroep 04 10 2019, opgave Roelof Kooistra 20 11 2019)
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Brabant staat voor een grote opgave om in 2050 volledig onafhankelijk te worden van 
fossiele	brandstoffen.	In	het	voorjaar	van	2020	doet	de	regio	Hart	van	Brabant,	net	als	
alle andere regio’s in Nederland aan het rijk een ‘bod’ over de manier waarop de regio in 
2030 elektriciteit en warmte duurzaam denkt op te wekken.
In	dit	rapport	vindt	u	een	weerslag	van	het	onderzoek	en	het	uiteindelijk	gekozen	
ontwikkelscenario voor de duurzame opwek van elektriciteit in het buitengebied in het 
Hart van Brabant. De warmteopgave en de opwek van elektriciteit in het stedelijk gebied 
valt buiten deze studie. 

1.1 De opgave grootschalige opwek van elektriciteit in het 
buitengebied

De stuurgroep REKS Hart van Brabant heeft besloten uit te gaan va 1 TWh als 
richtwaarde voor Hart van Brabant. 
Voor de opgave in het buitengebied mag van de 1000 miljoen KWh worden afgetrokken:
1. De reeds gerealiseerde grootschalige opwek vanaf 2010 = 134 miljoen kWh
2. Kansrijke initiatieven voor grootschalige opwek in het stedelijk gebied = 
 140 miljoen kWh
3.  Te realiseren opwek met zonnepanelen op daken van bedrijven en postcoderoos- 
 projecten = 275 miljoen kWh

Wanneer 1 tot en met 3 wordt opgeteld is de verwachting dat in het stedelijk gebied tot 
2030 549 miljoen kWh is of kan worden opgewekt. Tot 2030 moeten we dus afgerond 
nog 451 miljoen kWh in het buitengebied opwekken. Dit komt overeen met ca. 50 
windmolens van 3 MW of 30 turbines van 5 MW of 440ha zonnepanelen óf een mix van 
zon en wind. 

1.2 Ambitie 

De	ambitie	voor	Hart	van	Brabant	is	om	een	gebiedsspecifieke	mix	van	duurzame	
energieopwekking te ontwikkelen die rechtdoet aan het karakter van de regio. Dit 
betekent dat niet zomaar alles overal kan. De draagkracht per landschapstype voor 
inpassing van grootschalige elektriciteitsopwekking is verschillend. Ook willen we 
een ‘leesbaar’ landschap behouden. Dit betekent dat inpassing van windturbines en 
zonnepanelen in het landschap ‘gevoelsmatig’ moet kloppen. Het moet aan iedereen uit 
te leggen zijn, het verhaal moet verteld én begrepen kunnen worden.
In	deze	studie	maken	we	per	landschapseenheid	afwegingen	en	zoeken	we	naar	
koppelkansen om met hulp van de energietransitie een gebied mooier, beter, 
klimaatbestendiger te maken. Alleen tot de gemeentegrens denken, doet geen recht aan 
de kwaliteit van het landschap van Hart van Brabant. 
Bijzonder voor deze regio is dat aan de Regionale Energie Strategie (RES) de K van 
Klimaat gekoppeld is (REKS). Er is uitdrukkelijk door de regio uitgesproken dat de 
energietransitie	gekoppeld	moet	zijn	aan	gebiedsspecifieke	opgaves	op	het	gebied	van	
klimaat, natuur en milieu. Een andere ambitie van de regio is om samen sterk te zijn. 
Deze grote opgave gaat iedereen aan en alleen als de regio samenwerkt, valt er een 
meerwaarde te creëren. Samen kunnen we het landschap van Hart van Brabant van de 
toekomst vormgeven.

1. INLEIDING
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Ruimtelijke visie HVB 2013 Collage van gemeentelijke structuurvisies

natuurinclusieve kringlooplandbouw 

kringloopboomteelt                klimaatadaptieve bekensystemen

wateroverlast|berging bij rivier de Maas                PAS problematiek

bedreiging Natura2000 gebieden            recreatiedruk

nieuwe woningen     verdroging    drinkwaterbescherming

verdichting van verstedelijkte gebieden  industrialisatie van de randen

hittestress       

netwerkaanpassing hoogspanning en laagspanning  

   veranderingen in mobiliteit 

     VAB problematiek

etcetera etcetera  
De dynamiek in de regio 
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1.3 Bestaand beleid 

Iedere	gemeente	heeft	een	eigen	structuurvisie	gemaakt.	Om	inzicht	te	krijgen	in	het	
gemeentelijk beleid hebben we een collage van de structuurvisies gemaakt. Opvallend 
is	dat	de	gemeentegrenzen	erg	bepalend	zijn.	Iedere	gemeente	heeft	een	eigen	legenda	
en beleid dat reikt tot aan de gemeentegrenzen. Landschapseenheden en doorgaande 
water en groenstructuren komen niet helder naar voren. Ook is de ene gemeente verder 
met het beleid ten aanzien van energietransitie dan andere. 

De ruimtelijke visie Hart van Brabant 2013 benoemt grote landschappelijke eenheden en 
structuren. Deze zijn echter weer te grofmazig om goed te kunnen bepalen waar zon en 
windenergie zou kunnen landen. 

1.4 Dynamiek in de regio

In	de	Werkgroep	Landschap	is	de	dynamiek	in	de	regio	ganalyseerd.	

In	het	Hart	van	Brabant	speelt	op	dit	moment	heel	veel;	er	worden	op	vele	
schaalniveaus	ruimtelijke	ingrepen	gepland	om	diverse	problematiek	op	te	heffen.	
Zoals;	transitie	naar	natuur	inclusieve	landbouw,	transitie	in	de	landbouwsector	
naar (grootschalige) duurzame voedselproductie, concentratie van de boomteelt, 
herstel van beeksystemen, de bedreiging van Natura2000 gebieden, de toename 
van recreatiedruk, PAS problematiek, verdroging, wateroverlast, waterberging bij de 
rivier, drinkwaterbescherming, verdichting van verstedelijkte gebieden, industrialisatie 
van de randen, gevolgen van hittestress, wens voor recreatieve uitloop en groene 
randen rondom woongebieden, aanpassingen aan het netwerk van hoogspanning en 
laagspanning,	de	aanleg	van	een	netwerk	van	snelfietspaden	en	de	VAB	problematiek.	

Om deze redenen hebben wij een dynamiekkaart van de regio gemaakt. Dit is geen 
beleid en heeft geen status maar moet gelezen worden als een poging om het landschap 
en de dynamiek in Hart van Brabant te vatten. 

Ditzelfde geldt voor het volgende hoofdstuk: de beschrijving van de landschappelijke 
eenheden.
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De dynamiek in de regio op kaart: Aan deze illustratie kunnen geen rechten ontleend worden  
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1.  Transitie naar natuurinclusieve landbouw 

2.  Transitie in de landbouwsector naar 
 (grootschalig) duurzame voedselproductie

3.   Concentratie boomteelt 
  
4.   Herstel bekensystemen

5.   Bedreiging Natura2000 gebieden, 
 toename recreatiedruk, PAS problematiek, verdroging

6.   Wateroverlast|berging bij rivier

7.   Drinkwaterbescherming

8.   Verdichting van verstedelijkte gebieden, industrialisatie van de randen. 
 Gevolg hittestress, wens voor recreatieve uitloop en groene randen rondom    
 woongebieden

9.  Aanpassingen aan netwerk hoogspanning en laagspanning  

10.		 Aanleg	netwerk	snelfietspaden	

11.  VAB problematiek 

Dynamiek in de regio (Werkgroep Landschap)
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Landschapseenheden in Hart van Brabant van zuid naar noord 
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1.5 Kwaliteit van het landschap als basis

Hart van Brabant kent een grote verscheidenheid aan landschappen gebaseerd op het 
abiotische, biotische en antropogene patroon. Deze landschappelijke eenheden zijn niet 
gemeentegrens	gebonden.	Ieder	landschap	kent	zijn	eigen	ruimtelijk,	ecologische	en	
functionele verschijningsvorm en dynamiek. 

Om goed te kunnen waarderen wat de kwaliteiten van de landschapseenheden zijn 
worden ze beknopt beschreven. Hierin worden de kansen voor het opwekken van 
duurzame energie in die landschappen aangegeven in aparte rapportages. 

Het Hart van Brabant is uniek door de grote verscheidenheid aan landschappen, 
gebaseerd op geomorfologie van dekzandruggen, beeksystemen en rivierdelta. 
De gradiënten zijn kenmerkend op laag en hoog schaalniveau: zand - veen - klei, hoog 
en droog - laag en nat. En bijzonder zijn de bekensystemen als verbindend stelsels 
tussen landschapseenheden, van bron tot delta.  

In	het	bijgevoegde	rapport	Ruimtelijke	kwaliteit	zijn	de	ruimtelijke	kwaliteiten	van	de	
herkenbare landschappelijke eenheden per landschapseenheid in het plangebied van de 
REKS in de regio Hart van Brabant beschreven. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de 
gemeentelijke beleidsplannen buitengebied en landschapsvisies. Deze rapportage geeft 
een goed beeld van de verschillende ruimtelijke kwaliteiten in de regio.
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De landschapseenheden in Hart van Brabant
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Voorbeelden van klimaatadaptieve landschappen 
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De regio Hart van Brabant heeft de klimaatopgave van de toekomst gekoppeld aan 
de energietransitie. Dit is een interessante en slimme koppeling die niet overal in 
andere regio’s wordt gelegd. Het is ook een logische oplossing. De problemen van 
bodemverarming, verdroging, piekberging van water en hittestress vragen om een 
brede integrale aanpak. Ze hebben net als de energietransitie een grote impact op onze 
leefomgeving van de toekomst. Om een klimaatadaptief landschap te creëren is het niet 
alleen een hele uitdaging, maar ook essentieel om een robuust landschap van de 21ste 
eeuw te realiseren. Als we clusterbuien, grote droogte en hoge temperaturen willen 
opvangen zonder allerlei technische, en vaak energieverslindende oplossingen, dan 
zullen we het landschap hierop moeten inrichten. 

Om grip te krijgen op de correlatie tussen de energietransitie en het klimaatbestendig 
maken van onze leefomgeving wordt in dit hoofdstuk in het algemeen de 
klimaatopgaven voor de regio Hart van Brabant weergegeven. Deze zijn gebaseerd op 
de klimaatonderlegger (werkgroep klimaat i.s.m. Thomas Jansen, gebiedsinnovatie) 
en de stresstesten.  De energiescenario’s die in hoofdstuk 4 volgen, zullen in 
meer of mindere mate een koppeling leggen tussen elektriciteitsopwekking en 
klimaatdoelstellingen. Die keuzes kunnen we als regio samen maken.

2.1  Hart van Brabant = een spons 
 Maak van elke bodem een gezonde bodem

In	agrarische	gebieden	is	door	klimaatveranderingen	en	uitputting	van	de	bodem,	door	
te extensieve productiemethoden, de sponswerking van de bodem zeer slecht geworden.
Zoals Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, al vermelde in 2017 in Brabant 
Dagblad: “De bodem van de Brabantse landbouw is ernstig verschraald door 
éénzijdige bemesting met drijfmest, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebrek aan 
vruchtwisseling	en	groenbemesters.”	Deze	ongezonde	bodem	geeft	direct	effect	van	
extreme hitte en droogte op de groenheid van planten en vertraagt het herstel van 
de planten na een droge periode. Planten op een gezonde bodem zijn sterker, doordat 
er sprake is van kleideeltjes, organisch materiaal en een goede bodemstructuur. Het 
mes snijdt aan twee kanten want ook de neerslag en het grondwater worden beter 
vastgehouden.

Een gezonde bodem houdt water vast. Dat betekent dat men de vruchtbare bodem weer 
moet herstellen door: 
■ Vermindering van stikstof uitstoot.
■ Meer humus in de bodem door middel van compost en eventueel dierlijke mest.
■ Verbetering van het bodemleven.
■	 Introductie	van	wisselteelten	in	agrarische	gebieden.	
■ Gebruik alleen biologische bestrijdingsmiddelen met mate. 

Naast de bodemuitputting in de agrarische gebieden put de bodem in stedelijk gebied 
ook uit. Vooral de bodem rond stadsbomen is niet gezond door het jarenlange beheer 
van ‘opruimen’. De toekomstbomen van de stad zijn van groot belang om een stedelijk 
gebied leefbaar te houden. 

2. KLIMAATOPGAVE: 
 KOPPELKANS EN UITGANGSPUNT
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Verbeelding op een kaart van klimaatrobuuste maatregelen in de landschappen van Hart van Brabant 



L1907 R0024 15



16

Natuurgebieden worden belast door de voortdurende stikstofneerslag. Op dit moment 
zijn de enige maatregelen om voortdurend te hooien, te maaien, te bekalken, 
kleinschalig te plaggen en opslag verwijderen. Verbetering van de sponswerking in 
deze gebieden zorgt ook voor een robuuster systeem en een verbetering van de 
waterkwaliteit en daarmee voor meer biodiversiteit.

De vele esdekken in het Hart van Brabant, eeuwenlang verhoogd met humusrijk 
materiaal, kunnen we hiervoor extra activeren, omdat deze vaak bovenstrooms in het 
watersysteem aanwezig zijn. 

In	het	stedelijk	gebied	is	het	verhard	oppervlak	debet	aan	het	teloor	gaan	van	de	
sponswerking van de bodem. Het vergroenen waar mogelijk (op maaiveld en de daken) 
is een van de oplossingen om neerslag in het stedelijk gebied direct of vertraagd in de 
bodem op te slaan en om hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan. 

2.2. Water verbindt alles, wees er zuinig op

Vasthouden van kostbaar water
Zoet water wordt kostbaar. Op kleine schaal kan een ieder de sponswerking van het 
Hart van Brabant activeren. De stadbewoner kan de stenen uit zijn tuin halen en een 
groen dak installeren. Bewoners kunnen water hergebruiken en overtollig neerslag in 
regentonnen opslaan.

De agrariërs kunnen bijvoorbeeld de bodem weer watervasthoudend en humusrijk 
krijgen. Water kunnen ze zuiniger aanwenden en hergebruiken. Agrariërs kunnen extra 
ruimte op de percelen creëren om water vast te houden.

Daarvoor	worden	spelregels	afgesproken;	‘iedereen	houdt	zijn	eigen	broek	op’	en	
wentelt de problemen niet af op zijn omgeving en of andere functies. Deze regels gelden 
voor een ieder in het stroomgebied van de Dommel en de Marke. 

Beken en weteringen vertragen en bufferen 
Bronnen bovenstrooms worden vernauwd, waardoor biodiverse bronmoerassen 
ontstaan. De oorspronkelijke vennen op de hoge zandgronden kunnen weer 
watervoerend worden en het diepere grondwater (voor de drinkwaterwinning) wordt op 
natuurlijke wijze aangevuld.

Een mooi voorbeeld is het moerasgebied ontstaan in de bovenloop van de Reusel, nu 
een van de mooiste weidevogel- en struweelvogelgebieden in Brabant.

In	de	middenloop	van	de	beken	kunnen	bij	de	doorbraken	van	de	beken	door	de	
dekzandruggen weer de oorspronkelijke doorstroommoerassen ontwikkeld worden. 
Door de beekbodem hoger in het landschap te leggen onttrekt de beek niet langer extra 
grondwater. De Hultense Leij en de Groote Leij ter hoogte van het Stadsbos013 kunnen 
ontwikkeld worden tot een echt doorstroommoeras. Deze gebieden houden ook in 
warme periodes veel water vast en geven koelte aan de zuidwestelijke windstromingen.
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 Benedenstrooms kunnen moerassystemen ontwikkeld worden gekoppeld aan de 
kwelstromen langs de naad van Brabant of die onderhevig zijn aan peilinvloed van de 
Maas. Vanzelfsprekend geven we de Maas haar benodigde ruimte om de dynamiek in de 
waterstanden op te vangen. De Overdiepse Polder is hiervoor een goed voorbeeld van 
multifunctioneel klimaatbestendig agrarisch gebied. 

Gekoppeld	aan	de	beeksystemen	en	aan	de	regenwatersystemen	moeten	waterbuffers	
gecreëerd	worden.	In	de	Middeleeuwen	werden	er	op	de	zandgronden	allerlei	manieren	
bedacht	om	water	vast	te	houden,	in	opgeleide	waterstromen	en	buffers,	in	vloeiweiden	
en in visvijvers. Deze technieken kunnen nu ingezet worden om water op te slaan voor 
drogere periodes, zowel in het landelijk gebied als in de woonkernen. 

Waterkwaliteiten scheiden
Door het scheiden van verschillende typen water (in kwaliteit), een methode die al in de 
vroege	Middeleeuwen	werd	toegepast,	willen	we	het	water	inzetten	daar	waar	nodig	is;
■ Kwelwater in de meest bijzondere natuurgebieden.
■ Regenwater in de natuur dichtbij en in de stad. 
■ Agrarisch water in een gesloten systeem in de agrarische gebieden. 

Drinkwaterbronnen aanvullen 
De sponswerking van het Hart van Brabant slaat ook op een gezond grondwaterregiem. 
Een strategisch en robuust zoetwatervoorraad is voor ons drink- en proceswater van 
essentieel belang. Schoon water begint schaars te worden. 

We denken aan de volgende oplossingslijnen:
■ Aandacht geven aan het zuinig omgaan met drink- en proceswater en hergebruik  
 en slim koppelen van water(rest)stromen tussen functies.
■	 Verbetering	van	de	sponswerking	in	de	diepere	lagen	door	water	te	infiltreren	en		
 via bodempassage te laten zuiveren. 

2.3 Meer groen tegen hittestress, verdamping en CO2 vastlegging

Nieuwe bossen en omvorming van bossen
Provincie Noord Brabant werkt aan een bos nota waarin o.a. locaties gezocht worden 
voor 2500 hectare loofbos. Het omzetten van naaldhoutbossen in meer biodiverse 
loofhoutbossen is een noodzaak om meer water vast te houden en koelere bossen te 
creëren. Dit kan zeer geleidelijk in een bosbeheercyclus gebeuren, maar mogelijk ook 
versneld onder invloed van de energietransitie.
 
Groen rondom stedelijke gebieden tegen hittestress 
Groengebieden in en rond de woonkernen geven het stedelijk gebied de mogelijkheid 
om koelte te creëren. Groene corridors en groene wiggen in de stedelijke structuren, 
boomstructuren en waterstructuren zijn van essentieel belang om de hittestress tegen 
te	gaan.	In	de	architectuur	kan	men	rekening	houden	met	verdamping,	bijvoorbeeld	
door het toepassen van groene wanden en daken.



18

In de blauwe gebieden kunnen de windmolens staan  Beperkingenkaart versie 20 06 2019
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3.1 Randvoorwaarden inpassing windturbines
 
Bij inpassing van windturbines zijn een aantal planologische beperkingen van belang: 
■ Beschermde dorps- en stadsgezichten
■ Buisleidingen en hoogspanningsleidingen
■ Nationale parken
■ Natuurnetwerk
■ Provinciaal stiltegebied
■ Restricties luchthavegeluidscontouren woonkernen

Deze beperkingen zijn samengevat op een beperkingenkaart die wij vooralsnog als 
uitgangspunt nemen bij deze studie. De contramal van de restricties geeft aan waar 
in de regio windturbines zouden kunnen landen. Opvallend hierbij is dat met name de 
luchthaven restricties een grote wissel trekt op de mogelijkheden voor plaatsing van 
windturbines. 

Opgemerkt dient te worden dat ook aan deze knoppen gedraaid kan worden. We zijn 
in gesprek met alle stakeholders om de randvoorwaarden goed door te spreken. Er kan 
waarschijnlijk meer dan deze kaart aangeeft. Maatwerk is dus noodzakelijk. 

Ook kan de vraag gesteld worden of alle restricties in het kader van de grote 
energieopgave waar we voor staan nog te handhaven zijn. Dit is deels ook een politieke 
beslising. 

3.2 Uitgangspunten, spelregels en aandachtpunten zonne- en 
windenergie

Voor Hart van Brabant hanteren we een aantal uitgangspunten voor de opwek van wind- 
en zonne-energie in het landschap van Hart van Brabant. Deze uitgangspunten gelden 
voor elk gebied in HvB. 

3.2.1 Handreiking Zonne-energie

In	het	conceptbod	van	de	REKS	Hart	van	Brabant	wordt	uitgegaan	van	duurzame	opwek	
van elektriciteit door middel van zonnepanelen op daken van woongebouwen, agrarische 
gebouwen en bedrijfsgebouwen, en van zonnevelden in de HUBS in combinatie met de 
opwek van windenergie. Daarmee wordt de regionale opgaaf van 1 TWH gerealiseerd. 
Naast deze vormen van opwek zijn er verschillende initiatieven voor zonneparken in het 
buitengebied. 

De Regionale handreiking voor duurzame opwek zonnevelden in buitengebied Hart van 
Brabant is gericht op het begeleiden en toesten van deze initiatieven. Er wordt verkend 
of we op regionaal niveau een uitspraak kunnen doen over het totaal aantal hectares 
zonnevelden in de regio en de wijze waarop dit regionaal gemonitord kan worden. 
Elektriciteit opgewekt door grondgebonden zonnepanelen in het buitengebied heeft niet 
de voorkeur. 

3. RANDVOORWAARDEN WIND EN ZON 
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Ja graag;	zon	op	dak	en	langs	Rijksinfrastructuur.

Ja mits;	grondgebonden	zonnepanelen	in	hoogdy-
namische gebieden mits goed ingepast en bijdra-
gen aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Néé, tenzij; grondgebonden zonnepanelen in laag 
dynamische gebieden in het buitengebied mogen 
niet tenzij goed ingepast en deze bijdragen aan 
klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Nooit; géén grondgebonden zonnepanelen in het 
Natuurnetwerk Brabant en verbrede beekdalen,   
noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen.

Zonneladder
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De uitgangspunten, zuinig ruimtegebruik, behoud van de landschappelijke kwaliteit van 
het	Hart	van	Brabant,	efficiëntie	van	het	energienetwerk	en	het	bijeenbrengen	van	vraag	
en aanbod zijn meestal niet gediend met grote zonnevelden midden in het landelijk 
gebied.

We streven in de handreiking naar zuinig en (zoveel mogelijk) meervoudig 
ruimtegebruik. We hebben de ruimte in de toekomst hard nodig voor het lokaal 
produceren van voedsel, voor de woningbouwopgave, voor robuuste natuur en 
biodiversiteit en voor maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. 

De zonneladder 
Om die reden hanteren we de zonneladder:  

De	Zonneladder	bestaat	uit	een	afstaffeling	van	keuzes	in	stedelijk	gebied,	de	randen	
van de kernen en het landelijke gebied. Boven aan de ladder op de hoogste trede de 
meest geschikte locaties voor zonnepanelen, onder aan de ladder op de laagst trede de 
minst geschikte locaties. 

Trede 4: Ja 
Zonnepanelen moeten altijd kunnen op daken en gevels en langs Rijksinfrastructuur 
(onder ruimelijke voorwaarden). 

Trede 3: Ja, mits 
In	hoog	dynamische	gebieden	rond	kernen	en	industrie,	in	Energiehubs	en	
bedrijfsgebieden en op VAB erven: Grondgebonden zonnepanelen mogen mits goed 
ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Trede 2: Néé, tenzij 
In	laag	dynamische	gebieden	in	het	buitengebied:	Grondgebonden	zonnepanelen	mogen	
niet tenzij goed ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven in
recreatielandschappen, pauzelandschappen in het buitengebied, drijvende zonnepanelen 
op open water, voedselproductielandschappen en cultuurhistorisch waardevolle gebieden

Trede 1: Nooit
Géén grondgebonden zonnepanelen in het Natuurnetwerk Brabant en in de (verbrede) 
beekdalen en brongebieden, noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen.  

Tenders als hulpmiddel voor uitgifte van grond ten behoeve van 
grondgebonden zonnevelden
Stap 1:  Bepalen van de ambitie voor grondgebonden zonnevelden (trede 2 en 3) 
  door de gemeente.
Stap 2:  Uitschrijven van een tender door de gemeente.
Stap 3:  Na ontvangst van inschrijvers toetsing initiatieven op zonneladder en   
  draagkracht van het landschap. 
Stap 4:  Begeleiding bij uitwerking naar een uitvoerbaar plan, met ruimtelijke en  
  landschappelijke kwaliteit, maatschappelijke meerwaarde, in samenwerking  
  tussen gemeente, initiatiefnemer en eventueel regionaal kwaliteitsteam. 
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Wind boven bos in clusteropstelling 

Altijd doen volgens de Zonneladder
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3.2.2 Handreiking Windenergie 

Gebiedsopgaven 
We zien de ontwikkelingen van windenergie als een gebiedsopgave, waar nieuwe 
ambities voor duurzame energie opwek gekoppeld worden aan de dynamiek 
van een gebied, aan klimaatopgaven, natuurontwikkeling, recreatieve opgaven, 
landbouwtransitie en mobiliteitstransitie etc. 

Bij de planning van windturbines moet men rekening houden met een aantal zaken op 
diverse schaalniveaus, van landschap tot molen. 

Windturbines kunnen opgesteld worden in een lijn of in een cluster. 
Beleidsuitgangspunt bij de Provincie Noord Brabant is dat minimaal 3 windmolens 
gepland worden om confetti in het landschap te voorkomen. 

Opstellingen in clusters 
Meerdere	ruimtelijke	varianten	in	de	lijn	opstelling	van	windturbines	zijn	mogelijk;	
een lange lijn, een onderbroken lijn of een gebogen lijn, waardoor het beeld van de 
windturbines kan wegdraaien. Lijnopstellingen geven in de lengteversterking van het 
perspectief van het landschap, echter dwars op de lijn kunnen lijnopstellingen een 
gevoel van opsluiting geven. 

Windturbines kunnen ook als een bundel bij elkaar staan, dit wordt clusteropstelling 
genoemd. De clusteropstelling kan zeer mathematisch bijv. in een grid, maar ook in 
een zwerm vormgegeven worden. Bij clusteropstelling is het van belang dat de diverse 
cluster ten opzichte van elkaar afgestemd zijn. Visueel samenklonteren, interferentie 
van de clusters moet vermeden worden. Afhankelijk van het type landschap worden 
afstanden van 3-5 kilometer tussen de clusters onderling aangehouden. 

Door een herkenbare opstelling van windturbines kan de identiteit, leesbaarheid en 
herkenbaarheid van het landschap versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat locaties die 
geassocieerd worden met wind en energie beter door het publiek geaccepteerd worden.  
Ook de combinatie van windturbines in ensembles van grootschalige elementen geven 
meet draagvlak. 

Bij de plaatsing van windturbines heeft invloed op:
■ Openheid en zichtlijnen
■ Schaalverhouding t.o.v. ruimte en ruimtevormende elementen
■ Biodiversiteit, o.a. vogeltrek, trillingsgevoelige grondgebonden dieren bijv. dassen
■ Klimaatopgaven 
■ Waterhuishouding 
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Ontwerpend onderzoek samen met gemeente Waalwijk over zichtbaarheid van clusteropstellingen van de A59 en vanaf de Maas
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Effect op waarneming en beleving van windturbines in het landschap
We onderscheiden vier typen waarnemers van landschap:
■ De statische waarnemer: bewoners en werkenden. 
■ De dynamische waarnemer: recreanten en forensen en zakelijke reizigers.
Bij de locatiebepaling van windturbines moet rekening gehouden worden met de 
nabijheid en zichtbaarheid uit woonbebouwing en vanaf belangrijke (recreatieve) routes. 
 
Beeldkwaliteit van turbines
Bij de beeldkwaliteit van turbines is het van belang dat er samenhang in uitstraling, 
kleur en vormgeving is. Het is belangrijk om een keuze te maken voor één type en 
grootte windturbines, en niet diverse typen door elkaar heen te gebruiken. 

Hoe groter de molen, hoe rustiger het draaibeeld. Het draaibeeld van de molen is 
bepalend voor slagschaduw. Het synchroon laten draaien van de windmolens zorgt ook 
voor een rustig beeld.  

Bij de inpassing van de windturbines zelf is het van belang om de ruimte rond 
turbinevoet en van de toegangswegen, multifunctioneel te benutten. En om in de voet 
alle objecten noodzakelijk voor het functioneren van de windturbine te integreren.  
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Drie verschillende ordeningsprincipes van drie verschillende scenario’s 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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4. PROCES TOT ONTWIKKELSCENARIO
  

De regio heeft na een onderlinge discussie besloten om als één gemeente op te trekken 
als het gaat om het zoeken naar locaties voor grootschalige opwek van duurzame 
energie. 

Daarbij is benadrukt dat het belangrijk is ruimte te laten voor initiatieven die vanuit de 
samenleving ontstaan en die passen bij de lokale ambities.

Onder leiding van Kruit Kok landschapsarchitecten in samenwerking met Rho en 
Dominique Tegelbeckers en begeleid door de Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
en Landschap zijn 3 denkscenario’s ontwikkeld voor de inpassing van met name 
windenergie met een totaalvermogen van 150 MW (50 molens van 3 MW, vollasturen 
3000 levert 450 miljoen KWh per jaar op).

Het landschap en het draagvermogen van het landschap zijn leidend geweest bij het 
bepalen van zoekgebieden.

In	een	intensief	proces	met	een	brede	groep	van	stakeholders,	ambtenaren	van	
gemeenten, provincie en waterschappen en bestuurders zijn de drie denkscenario’s 
uitgegroeid tot één ontwikkelscenario met daarin zoekgebieden voor duurzame opwek. 

In	het	ontwikkelscenario	is	ook	ruimte	voor	grootschalige	zonneparken	maar	wel	binnen	
de kaders zoals beschreven in Regionale handreiking voor duurzame opwek zonnevelden 
in buitengebied Hart van Brabant. 

Op de volgende pagina’s is het proces en de ontwikeling tot een ontwikkelscenario 
verbeeld. 
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PRODUCT

Werkgroep Landschap 18 04 | 14 05 Inventarisatie en analyse 
van opgave HVB

PROCES

Terreinbezoek 16 05 | 04 06 Ruimtelijke kwaliteiten HVB

Verbrede werkgroep Landschap 11 06 Energieopgave meekoppelen

Werkgroep Landschap 23 05 Ontwerpend onderzoek: opgave, 
beperkingen, dynamiek in de regio en 
meekoppelen  
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PRODUCT

Inspiratiedag 24 06 15 Denkrichtingen 

Overleg Werkgroep Klimaat 30 07 Basislaag voor 
klimaatadaptief landschap   

Concept scenario’s Energie en landschap Overleg stuurgroep 22 08 

PROCES
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Heatmap Radenavond 25 09 

PRODUCTPROCES

Heatmap

Verbrede werkgroep Landschap 10 10 Definitieve scenario’s
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Heatmap Radenavond 25 09 

PRODUCTPROCES

Uitzicht op voorkeursscenario 
grootschalige electriciteitsopwekkingBestuurlijk Overleg 26 11 

totaal noord
20 windturbines

totaal ring Tilburg en A58
20 windturbines

nieuwe bos ontwikkeling
na 2030: 10 windturbines

REKS Voorkeursscenario grootschalige elektriciteitsopwekking
n.a.v. schetssessie RO en Landschap 05-12-2019
L1907 12-12-2019 A0- 1:50 000 

Scenario 2 met elementen van Scenario 1 en 3 

Windenergie

Wind tot 2030
Zonering op schaal HvB  
    - Noord: in clusters/hubs van 5-7 molens van 3 MW. Totaal 20 molens van 3 MW.
    - Midden: in hubs rondom Tilburg en langs A58. Totaal 20 molens 3 MW.

Wind na 2030 
    - Als het netwerk het toelaat wind boven bos in het zuiden. Totaal 10 molens.
    - Geen wind in de tussenzones = Leisure- en natuurlandschap.

Zonne-energie

Kader op regionale schaal (participatie, zonering, klimaatdoelstellingen) 
    - Geen grootschalig grondgebonden zon op voedselproductielandschappen 
    - Grootschalig grondgebonden zon geconcentreerd in hubs samen met wind 
       = gebiedsontwikkeling, klimaatopgave mee koppelen.
    - Kleinschalige grondgebonden zon volgens (lokale) landschapsgebonden spelregels 
       t.a.v. inpassing en klimaatopgave én regionaal kader t.a.v. participatie etc.

Netwerk

Werken aan een slim netwerk dat uitbreidbaar is naar de toekomst (scenario 2)

In getallen:

Tot 2030
Benodigd 450 miljoen kWh
40 molens van 3 MW = 360 kWh
Zon in gele zones nog benodigd: netto 90 hectare
In de pipeline = 180 hectare zon

0   1km        5km

VoorkeursscenarioSchetssessie RO en Landschap 05 12

Regionaal werkatelier 21 01 2020

Radenavond 12 02 2020
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

1. LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
ZONERINGSSTRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG
CENTRALE STRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

3. ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES
DECENTRALE STRAGEGIE  
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5.  DRIE SCENARIO’S

De opgave voor elektriciteitsopwekking in het buitengebied is een grote opgave waar 
we niet omheen kunnen. Net als vroeger zal de opwekking van warmte en elektriciteit 
zichtbare sporen in onze directe leefomgeving achterlaten. Vroeger was dat zo, maar in 
het tijdperk van fossiele energie zijn we dat een beetje vergeten. Dit zal soms wennen 
zijn. Maar er valt wel wat te kiezen!

Op de weg naar realisatie van windmolens en zonnevelden in ons landschap valt er 
aan een aantal knoppen te draaien. Bijvoorbeeld de keuze voor een geconcentreerde 
of decentrale opweklocatie, de mix tussen zonnepanelen en windturbines en de mate 
van	participatie	van	de	bewoners	in	het	buitengebied.	Iedere	scenario	kent	zijn	eigen	
specifieke	aanpak	waardoor	de	ruimtelijke	verschijningsvorm	van	het	toekomstige	
landschap van elkaar zal verschillen op een aantal belangrijke kenmerken. 

De scenario’s geven een inzicht in de keuzes die de regio kan maken. Het zijn géén 
uitvoeringsplannen maar denkrichtingen. Ze bieden handvaten om gezamenlijk te praten 
over wat de regio belangrijk vindt en hoe we de energietransitie kunnen inzetten om het 
toekomstige Hart van Brabant vorm te geven. Het zijn realistische scenario’s. Voor alle 
drie de scenario’s is de opgave van 450 miljoen kWh haalbaar. 

Hieronder volgt een beschrijving van de scenario’s aan de hand van het gehanteerde 
ontwikkelingsprincipe, de ruimtelijke verschijningsvorm, de koppelkansen en de 
verhouding zon en wind in relatie tot de opgave. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

5.1 Landschapsspecifieke transitie

Zoneringsstrategie op basis van kwaliteiten van het landschap

Ontwikkelingsprincipe
De	landschap	specifieke	transitie	wordt	vanuit	de	kenmerken	en	kwaliteiten	van	het	
huidige landschap gestuurd. De strategie is gebaseerd op krachtige ruimtelijke keuzes, 
op de schaal van de regio, voor zonering van de locaties voor zonnevelden en met name 
voor windturbines. 

Ruimtelijke verschijningsvorm 
“Als we door de oogharen kijken” onderscheiden we in grote lijnen drie zones in het 
Hart van Brabant, gebaseerd op de hoogteligging, grondslag en biotische factoren en de 
huidige	economische	potenties.	Iedere	zone	heeft	aan	eigen	potentie	voor	ontwikkeling	
en inpassing van duurzame elektriciteit opwekking. 

Zone 1 : Hoge natuurzone: Wind boven bos
In	deze	zone	bevinden	zich	de	grotere	bosgebieden	en	heidegebieden	en	ontspringen	
vele beken. Landbouw heeft het hier moeilijk vanwege verdroging en uitputting 
van	de	gronden.	In	het	kader	van	de	klimaatadaptatie	willen	we	in	deze	zone	water	
vasthouden, bossen geleidelijk omvormen naar loofbossen en open agrarische jonge 
ontginningsgebieden omvormen naar een kleinschalig landschap van bronnen, vennen, 
landgoederen, (nieuwe en bestaande) bossen en voedselbossen. 

Wind boven nieuw of bestaand bos is hiervoor een motor. Bestaande agrariërs kunnen 
deze transitie individuele of als coöperatie ondernemen. Landgoedeigenaren krijgen de 
kans om extra inkomsten uit wind te genereren. 

Zone 2: Het Leisure landschap: inpassing van zonnepanelen en versterking van 
het recreatielandschap.
Leisure	is	een	grote	economische	factor	in	de	regio.	In	het	Hart	van	Brabant	wordt	
volop ingezet op toerisme in de vorm van grote recreatie parken én recreatie dichtbij 
huis in de vorm van landschapsparken rondom de stad. Er zijn vele verschillende 
recreatieondernemingen en het bosrijke mozaïek landschap vormt hiervoor de 
entourage. Om deze reden dient dit landschap gekoesterd te worden. Windturbines 
worden niet toegestaan. Recreatieondernemers worden wel gestimuleerd om zonne-
energie op een ludieke wijze op hun terrein en in hun recreatief product te incorporeren. 
Te denken valt aan bijvoorbeeld het overdekken van parkeerterreinen, slimme 
inpassingen van zonnevelden in het landschap om daarmee recreatieve netwerken 
te vergroten en het kleinschalige recreatieve karakter van terreinen te versterkt. Alle 
Natura 2000 gebieden worden vrijgehouden van alle vormen van elektriciteitsopwekking.

De	snelfietsroutes	in	het	Leisure	landschap	worden	opgewaardeerd	tot	bijzondere	smart-
energieroutes, met (kleinschalige) windmolens en (kleinschalige) zonnepanelen die 
vooral ‘fun’ uitstralen. Dit landschap vertelt het verhaal van de energietransitie. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT  

38 windmolens van 3MW
108 hectare netto zonne-akker

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

Zone 3: Voedsellandschap van de 21ste eeuw: krachtige voedsel- en 
energieboeren.
In	de	meest	voedselrijke	en	waterrijke	gebieden	willen	we	hier	inzetten	op	
energieboeren. Agrariërs die naast hun grootschalige agrarische productie, ook hun 
inkomsten halen uit grootschalige energiewinning. Deze boeren zijn de boeren van de 
toekomst.	Het	landschap	bestaat	uit	grote	oppervlakte	agrarisch	gebied,	waterbuffers,	
kruidenrijke randen voor de biologische bestrijding, een ingenieus waterstelsel om de 
gronden bewerkbaar te houden én windmolens. Windboeren coöperaties per gebied 
verdelen de lasten en de lusten. 

Visuele impact op het huidige landschap
De	impact	op	het	landschap	is	per	zone	verschillend.	In	het	agrarisch	gebied	is	de	
impact duidelijk. Overal zullen de windmolens te zien zijn in een open rivierenlandschap. 
De windmolens zijn onderdeel van de identiteit van dit 21ste eeuw landschap.

In	het	Leisure	landschap	zijn	zonnepanelen	ingepast.	Soms	zichtbaar,	meestal	niet.	De	
beleving van het kleinschalige recreatielandschap staat centraal.

In	de	natuurzone	zijn	boven	bestaande	én	nieuwe	bossen	af	en	toe	verspreid	staande	
windmolens te zien. De impact is alleen op grotere afstand duidelijk. Op ooghoogte zal 
de kleinschaligheid en de onregelmatige verkaveling van het landschap en de bossen de 
windturbines aan het zicht onttrekken. 

Koppelkansen 
■ De opbrengsten uit de energietransitie kunnen helpen bij de transitie van   
 traditionele landbouw naar duurzame kringlooplandbouw. 
■ Kansen om een nieuwe impuls te geven aan de vele recreatieondernemers.
■ Kansen om een nieuwe bossen te realiseren die CO2 kunnen vangen, water   
 kunnen vasthouden en koelte eilanden creëren. (klimaatdoelstelling)

Sterkte en zwakte van het scenario 
Sterk:
■ Deels overheidsgronden/deels particulieren gronden
■ Duidelijke zonering
■ Kansen voor participatie
■ Vrijspelen van het leisure landschap voor windmolens
■ Koppeling aan klimaatopgave 

Zwak:
■ Geen gelijke verdeling van windmolens over de regio 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 1
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.



42

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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5.2 Energietransitie als nieuwe ruimtelijke laag

Centrale strategie

Ontwikkelingsprincipe
Dit scenario gaat uit van een zichtbare en beleefbare nieuwe ruimtelijke laag in het 
landschap. Deze laag van elektriciteitsopwekking wordt gekoppeld aan een aantal grote 
landschappelijke structuren namelijk aan infrastructuur lijnen, energiehubs en langs de 
Zuiderwaterlinie. We voegen aan het bestaande landschap van het Hart van Brabant 
een nieuwe laag toe waarover een duidelijk ‘verhaal’ te vertellen is. Deze structuren 
zijn grotendeels te realiseren op overheidsgronden. De opweklocaties zijn ook ‘energie-
efficiënt’	wat	wil	zeggen	efficiënt	vanuit	de	techniek	van	de	energieopwekking,	opslag	
en distributie vanwege de nabijheid van koppelstations hoogspanningsleidingen en 
nabijheid van afname(industrie en stad)

Ruimtelijke verschijningsvorm 
Hier volgt een beschrijving van de wijze van koppeling van windparken en zonnepanelen 
aan grote landschappelijke structuren: de infrastructuur lijnen, de energiehubs en de 
Zuiderwaterlinie. 

De snelwegen en spoorlijnen: zonneschermen in de bermen
Alle snelwegen en provinciale wegen worden op dit moment als opgaven gezien in het 
Hart	van	Brabant.	In	scenario	2	wordt	vol	ingezet	om	deze	wegen	ook	daadwerkelijk	
vorm te geven als ‘energy highways’. De bermen van de snelwegen worden voorzien van 
zonneschermen. Het netwerk van ondergrondse infrastructuur wordt geoptimaliseerd 
voor distributie van regionaal opgewekte elektriciteit door een nieuwe ringleiding voor 
de regio aan te leggen onder de nieuwe wegen. 

De geluidsschermen langs het spoor in stedelijke gebieden kunnen ook 
energieopwekkend zijn. ProRail is bezig met de vervanging van de oude schermen door 
nieuwe.	In	scenario	2	zijn	alle	snelwegen	en	provinciale	wegen	noordelijke	oostwest	
voorzien van clusters van zonnepanelen. 

De Energiehubs: opwek, opslag, distributie van warmte en elektriciteit 
gecombineerd met een voorziening voor de lokale gemeenschap.
We onderscheiden 6 energiehubs in het Hart van Brabant die elk op energetisch gebied 
een belangrijke taak hebben als opwek, opslag en overslag punt van warmte en 
elektriciteit maar ook elk een andere ruimtelijke karakteristiek. Dit zijn de toekomstige 
recreatie- en mobiliteitknooppunten in het Hart van Brabant. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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46 windmolens 3 MW
45 hectare netto zonne-akker

DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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1. Hub Waalwijk - delta van het Drongelens Kanaal: wind – zon – biogas 
De bestaande rioolwaterzuivering met zonnevelden en windmolens kan uitgebreid 
worden tot een echte hub. Tussen de historische dijk, de zeedijk bij Doeveren en 
Gansoyensteeg, de rand van Haven Waalwijk in de uitmonding van het Drongelens 
kanaal en het oude Maasje kan een bijzonder waterrijke delta ontwikkeld worden in 
combinatie met windturbines, zonnepanelen op de hellingen en landmark op de top, als 
uitzichtpunt over de Maas en de Bergse Maas, nieuwe moerasnatuur en de polders van 
Heusden. Hier kan men het verhaal van de zuiderwaterlinie, diverse belegeringen, de 
uiterste grens van Elisabeth vloed, het omgaan met water uit de geheel Kempen en het 
omgaan met energie als eyecatcher vertellen.
De Hub sluit direct aan op de Hoogspanningsleiding parallel aan de Maas en levert direct 
aan Haven Waalwijk

2. De haven van Waspik: wind - zon - warmte
Deze hub is gekoppeld aan de hoogspanningsleiding, een industrieterrein en ene 
jacthaven langs de A59. De hub heeft de potentie om uit te groeien tot een recreatief 
waterknooppunt vanwege de rechtstreekse verbinding met de Maas en de afslag van 
de	A59.	Dit	kan	ontwikkeld	worden	met	behulp	van	een	efficiënt	energiepark.	Ook	is	de	
Amercentrale dichtbij waardoor er kansen liggen voor warmte. 

3. De Spinder: wind - zon- waterberging, mobiliteit en actieve recreatie
Deze Hub is in ontwikkeling door coöperatie, wordt verder uitgebreid. Dit kan een 
belangrijke trekker in het uitloopgebied van Tilburg en Udenhout, midden in het 
Landgoed Pauwels worden. Hier kan men mountainbiken, wandelen, kletteren etc. 
tussen de turbines in een geaccidenteerd en afwisselend landschap. Deze Hub kan direct 
aan Tilburg leveren. 

4. De Hub van de Beekse Bergen: water - zon – wind, mobiliteit en recreatie
In	en	rondom	de	Beekse	bergen	ontstaat	een	landschap	van	diverse	energievormen,	
water, zon en wind in combinatie met verblijfsrecreatie en een safaripark. De Hub kan 
direct als een transferium fungeren. Deze Hub kan direct aan Tilburg leveren.

5. Hub Kattenberg: wind, zon en recreatie op een landgoed
Dit landgoed, in ontwikkeling, combineert windturbines, zonnevelden met een recreatief 
aantrekkelijk landgoedlandschap aan de A58. Hier wordt het verhaal verteld van de 
ontginningslandgoederen, oorspronkelijk door de rijke havenbaronnen van de Randstad 
opgezet als belegging. Deze Hub is direct ook een startpunt en poort aan de A58 van 
recreatielandschappen rond Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

6. Wijkevoort: zon - warmte en koelte uit water en ondergrond -    
 waterberging
Het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort langs de A58 ligt onder de rook van 
vliegbasis Gilze Rijen. Windturbines zijn daarom niet mogelijk. Wel moet volop ingezet 
worden op zon op toekomstig dak. Ook dient geothermie en warmte en koude uit de 
waterplas onderzocht worden. Wijkevoort gaat elektriciteit en warmte gaan leveren voor 
de omgeving. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG

De HUB concentreert de infrastructuur, werkt als smart-grid (en voorkomt overbelasting van het netwerk) en 
brengt vraag en aanbod van energie bij elkaar. 
De HUB als energieknooppunt, concentreeert de infrastructuur, werkt als smartgrid en brengt vraag en aanbod samen.  



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

L1907 R0024 53

Visuele Impact op het landschap
Door de energetische ingrepen te clusteren en te koppelen aan infrastructuur worden 
de agrarische gebieden en de natuurlandschappen vrijgespeeld. De windmolenclusters 
zijn wel door de hele regio zichtbaar. Een helder koppeling aan lokaal gebruik en lokale 
initiatieven kan helpen om ‘leesbaarheid’ en draagvlak van de locaties te creëren. 

Koppelkansen
■ Mogelijkheid om aan te haken in de mobiliteitstransitie. Opgewekte elektriciteit  
 kan worden gebruikt in e-mobiliteit. Overcapaciteit opgewekte stroom kan worden  
 gebruikt voor de productie naar waterstof. 
■ Een combinatie van infrastructuur van mobiliteit en energie rondom Tilburg    
 maakt koppeling met een warmtenet mogelijk. Zowel voor distributie als   
 energieconversie. 
■	 Lokale	opgave	en	wensen	koppelen	aan	het	creëren	van	een	hub:	waterbuffering,		
 versterking van de het natuurnetwerk, uitbreiding van het recreatieve aanbod,  
 educatie etc. 

Sterke en zwakke aspecten van het scenario
Sterk:
■ Er wordt maximaal gebruik gemaakt van aanwezige en toekomstige infrastructuur,  
 bijvoorbeeld het hoogspanningsnetwerk.
■ De ruimtelijk waardevolle gebieden (natuurgebieden, recreatiegebieden,   
 voedselproductiegebieden) blijven vrij van zonnepanelen en windturbines. 
■ Vraag- en aanbod worden bij elkaar gebracht. Grootste energievraag ligt bij de  
 industriegebieden, waar ook de opwekking plaatsvindt.
■ De centrale aanpak maakt het mogelijk voor de overheid om regie te nemen, en  
 snelheid te vergroten.

Zwak:
■ Cordon van zonnepanelen kan zicht op het kwaliteitslandschap HvB vanaf   
 infrastructuur beperken.
■ Door heel de regio zijn vanaf de hoofdwegen windturbines ervaarbaar. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 2



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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5.3 Energietransitie vanuit de lokale gebiedsopgaves

Lokale dynamiek centraal

Ontwikkelingsprincipe
In	dit	energiescenario	zoeken	we	de	dynamiek	in	de	regio	op.	Welke	opgaven	spelen	
in het Hart van Brabant en hoe kunnen we deze versnellen door middel van de 
energietransitie of verbinden met het energievraagstuk? Dit decentrale scenario gaat 
uit van de lokale kracht van de regio. Middels energie-coöperaties en de koppeling 
aan lokale gebiedsopgaven per landschapseenheid, wordt de duurzame energie lokaal 
opgewekt. Er worden nieuwe landschappen geschapen maar het visuele beeld in op 
voorhand niet direct te voorspellen. 

De lokale gebiedsopgave liggen op de volgende gebieden.
- De landbouwtransitie 
- De versterking van het natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden 
- Het versterken van een klimaatadaptatief en recreatief landschap rondom dorpen  
 en steden.

De landbouwtransitie in grootschalige gebieden: wel windenergie, geen 
zonneakkers
Het omvormen van traditionele landbouw naar de kringlooplandbouw vergt investeringen 
in	de	agrarische	sector.	In	de	grootschalige	landbouwgebieden	staat	voedselproductie	
voorop. Windenergie kan in de vorm van boerencoöperaties ingezet worden. Dit kan een 
extra verdienmodel zijn om de boeren te steunen in hun omslag naar een duurzame 
kringlooplandbouw. 

Landbouwtransitie in kleinschalige gebieden: wind- en zonne-energie kunnen 
mits het bijdraagt aan een verbetering van natuur, bodem en klimaat
In	de	kleinschaligere	landbouwgebieden	staat	het	verdienmodel	van	de	agrariër	
onder druk mede als gevolg van de stikstof problematiek en de gewenste transitie 
naar kringlooplandbouw. Bovendien stopper er vele boeren. Het kleinschalige 
cultuurlandschap is echter wel een belangrijke drager van ons huidige landschap. 
Middels zorgvuldig ingepaste zonneweides en (kleinschalige) windmolens kan de 
elektriciteitsopwekking	een	financiële	steun	in	de	rug	zijn	voor	een	boerengemeenschap.	

Een voorbeeld van kringlooplandbouw bestaat uit wisselteeltconcepten. Een 
verdienmodel is om een mobiele zonneakker in te zetten als zevende seizoen om de 
bodem goed tot rust te laten komen. Agrariërs in Flevoland experimenteren met deze 
wisselteelt met een mobiele zonneakker. De kringlooplandbouw dient zijn eigen broek 
op	te	houden,	water	dient	gebufferd	te	worden	voor	droge	tijden.	Deze	buffers	kunnen	
gebruikt worden als locatie voor windturbines. 

Boeren die willen omvormen naar agroforestry kunnen dit in combinatie met wind en 
zon goed doen. Eigenaren van VAB’s krijgen de mogelijkheid om sloop van vrijstaande 
gebouwen	te	financieren.	We	stellen	dit	voor	in	de	grotere	agrarische	gebieden	in	het	
Hart van Brabant.
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DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT  

27 windmolens van 3 mw  
207 hectare netto zonne-akker

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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De vergroting van het natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden d.m.v. 
groene en natte bufferzones langs de randen van natuurgebieden. Geen 
windturbines, wel zonnevelden
De huidige natuurgebieden worden zeer intensief bezocht, de recreatiedruk is hoog. Ook 
worden de natuurgebieden blootgesteld aan allerlei verrijking onder andere stikstof. 
Buffering	rond	de	natuurgebieden	kan	een	oplossing	geven	om	de	recreatiedruk	van	
de	natuurgebieden	te	verminderen	en	om	een	werkelijk	landschappelijke	buffer	op	te	
werpen	voor	fijnstof	etc.	

We stellen voor om een kleinschalig mozaïeklandschap rondom de natuurgebieden voor, 
waar zonneakkers een plaats kunnen vinden. Deze gebieden kunnen ook direct water 
bufferen	voor	droge	tijden.	

Het versterken van een klimaatadaptatieve cultuurlandschappen en 
landschapsparken rondom steden en dorpen: goed ingepaste zonneakkers 
mits die gekoppeld zijn aan klimaatopgaves als hittestress verdroging en 
waterberging
Rondom de woonkernen kan het landschap klimaat adaptief ontworpen worden door 
groenblauwe zones rond de woonkernen te creëren, lokale kleinschalige coöperatieve 
zonneakkers kunnen hierin een plek krijgen. Opwek en gebruik van energie is dicht bij 
huis. 

Overstromingsgebieden
De overstromingsgebieden zijn primair bedoeld voor waterberging. Argrarisch gebruik, 
natuurontwikkeling, recreatief gebruik en electriciteit productie door middel van 
windmolens past bij het landschap. Zonneakkers zijn hier niet op zijn plaats. 

Visuele impact op het landschap
De impact op het landschap is per gebiedsontwikkeling verschillend, maatwerk is 
noodzakelijk, vanwege het groot aantal stakeholders in de gebieden. De decentrale 
benadering in dit scenario maakt dat op voorhand niet geheel te voorspellen is hoe 
het	toekomstig	landschap	eruit	gaat	zien.	Immers	lokale	processen	zijn	hierin	leidend.	
Afhankelijk van de beperkingen voor windenergieopwekking zal gekozen worden voor 
wind	of	zon.	Dit	kan	tot	gevolg	hebben	dat	er	een	ruimtelijk	diffuus	beeld	ontstaat	van	
hier en daar een zonneakker en een groepje windmolens. Zeker is dat de identiteit en 
beleving van het landschap zal veranderen. Het landschap zal kleinschaliger worden 
door	de	verweving	van	groen,	recreatie,	energieopwekking	en	waterbuffering.	

Koppelkansen 
■ Kansen om landbouwcoöperaties een verdienmodel te geven in het kader van de  
 transitie naar kringlooplandbouw of andere duurzame landbouwconcepten.
■ Kansen om klimaatadaptief landschap te creëren in agrarische gebieden, rondom  
 woonkernen en in de beekdalen, geïnitieerd door lokale initiatieven. 
■ Middels lokale gebiedsfondsen de lusten en lasten delen. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES

Voorbeeld: Zonnevelden inpassen langs randen natuurgebieden - oplossen PAS problematiek - verminderen recreatiedruk etc. 



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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Sterke en zwakke aspecten van het scenario
Sterk:
■ Zoekt de koppeling met gebiedsopgaves in de regio
■ Draagvlak door koppeling aan lokale bevolking. 
■ Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht. 

Zwak:
■ Onvoorspelbaar ruimtelijk beeld van het landschap.
■ Koppeling van diverse opgaven aan een integrale gebiedsontwikkeling vergt veel  
 inspanning van alle partijen. 
■ Relatief veel procedures.
■ Mogelijke onzekere opbrengst kWh. 
■ De neiging om (gemeente)grenzen op te zoeken. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 3



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

1. LANDSCHAPSSPECIFIEKE 
TRANSITIE
ZONERINGSSTRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE 
RUIMTELIJKE LAAG

CENTRALE STRATEGIE 

Drie scenario’s naast elkaar 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE 
RUIMTELIJKE LAAG

CENTRALE STRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

3. ENERGIETRANSITIE VANUIT 
GEBIEDSOPGAVES

DECENTRALE STRAGEGIE  
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5.4 Keuzes op 5 thema’s

In	het	bestuurlijk	overleg	van	26	11	2019	zijn	de	scenario’s	aan	de	hand	van	
5 beslisbomen afgepeld en op bais hiervan zijn de keuzes gemaakt voor het 
ontwikkelscenario.  

Dat ontwikkelscenario bestaat uit Scenario 2 met elementen van Scenario 1 en 3
Wind:
• Zonering op schaal HvB

- Noord in clusters/hubs (kleilandschap)
- Midden in hubs (rondom Tilburg en langs hoogspanningslijn/ infra)
- en na 2030, als netwerk het toelaat, Zuid (wind boven bos)
- geen wind in de tussenzones = leisure- en natuurlandschap

Zon:
• Zonering op schaal HvB én lokaal bottum up

- geen grootschalig grondgebonden zon op voedselproductielandschappen
- grootschalig grondgebonden zon geconcentreerd in hubs samen met wind
= gebiedsontwikkeling, klimaatopgave meenemen, regionaal kader.
- Kleinschalige grondgebonden zon volgens (lokale) landschapsgebonden spelregels
t.a.v. inpassing en klimaatopgave én regionaal kader t.a.v. participatie etc.

Netwerk:
• Werken aan een slim netwerk dat uitbreidbaar is naar de toekomst (scenario 2)

In	het	volgende	hoofdstuk	wordt	dit	ontwikkelscenario	beschreven.	
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6. ONTWIKKELSCENARIO

6.1 Uitgangspunten en ambities  

Het ontwikkelingstraject voor grootschalige elektriciteitsopwek in de regio Hart van 
Brabant heeft geresulteerd in een helder en integraal ontwikkelscenario. 

Het concept ontwikkelscenario is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
■	 De	ambitie	voor	Hart	van	Brabant	om	een	gebiedsspecifieke	mix	van	duurzame		
 energieopwekking te ontwikkelen, die recht doet aan het karakter van de regio.
■ Het versterken van de landschappelijke kwaliteit van de regio en de ruimtelijke  
 leesbaarheid van het landschap door middel van deze energietransitie    
 (bijvoorbeeld het instellen van een landschapsfonds).
■ Samen sterk: een duidelijk integraal ruimtelijk en maatschappelijk gedragen   
 concept voor de gehele regio. 
■	 Werken	aan	gedefinieerde	integrale	gebiedsontwikkelingen,	waar	meerdere		 	
 opgaven van de regio, als klimaatopgave, landbouwtransitie, biodiversiteitsherstel,  
 mobiliteitsopgave en recreatieopgaven gekoppeld zijn aan de energieopgave. 
■	 Het	creëren	van	een	toekomstig	efficiënt	netwerk	van	hoogspanningsleidingen	en		
 verdeelstations om maatschappelijke kosten te beperken, en vraag en aanbod op  
 elkaar af te stemmen. 
■ Waterveiligheid en wateropgaven voorop stellen bij realisatie van wind- en   
 zonne-energie in de nabijheid van waterkeringen.
■ Het niet plaatsen van grootschalige energie opwek in het natuurnetwerk Brabant. 

6.2 Ruimtelijke ordeningprincipes 

We hanteren twee ruimtelijke ordeningsprincipes: zonering en clustering binnen de 
ruimtelijke opgave van de energietransitie in Hart van Brabant. Daarnaast hebben we te 
maken met beperkingen (aanwezigheid vliegveld, stiltezones etc.).

Zonering 
“Als we door de oogharen kijken” onderscheiden we in grote lijnen drie zones in het 
Hart van Brabant, gebaseerd op de hoogteligging, grondslag en biotische factoren en 
de	huidige	economische	potenties;	deze	zonering	geeft	betekenis	en	leesbaarheid	aan	
het	landschap	van	Hart	van	Brabant.	De	zonering		ordent	direct	de	gebiedsspecifieke	
karakteristieken van het landschap van het Hart van Brabant, van hoge droger gelegen 
zandgebieden naar lager gelegen rivierenlandschap (van zuid naar noord). Overgangen 
en	gradiënten	op	diverse	schaalniveaus;		van	hoog	naar	laag,	van	droog	naar	nat,	van	
voedselarm naar voedselrijke grond  zijn karakteristiek voor Hart van Brabant.  

De hoger gelegen natuurzone in het zuiden: 
In	deze	zone	bevinden	zich	de	grotere	bosgebieden	en	heidegebieden	en	ontspringen	
vele beken. Landbouw heeft het hier moeilijk vanwege verdroging en uitputting 
van	de	gronden.	In	het	kader	van	de	klimaatadaptatie	willen	we	in	deze	zone	water	
vasthouden, bossen geleidelijk omvormen naar loofbossen en open agrarische jonge 
ontginningsgebieden omvormen naar een kleinschalig landschap van bronnen, vennen, 
landgoederen, (nieuwe en bestaande) bossen en voedselbossen.  De energietransitie 
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kan in dit gebied direct gekoppeld worden aan de omvorming van een klimaat robuust 
landschap.
 
Het kleinschalige coulissenlandschap en de grotere eenheden Natura2000 
gebieden in het midden van Hart van Brabant met zijn vele gradiënten:
Leisure	is	een	grote	economische	factor	in	de	regio.	In	het	Hart	van	Brabant	wordt	volop	
ingezet op toerisme in de vorm van grote recreatie parken én recreatie dichtbij huis in 
de vorm van landschapsparken rondom de stad. De bosrijke coulissenlandschappen en 
de grotere Natura2000 gebieden vormen hiervoor de entourage. Om deze reden dient 
dit landschap gekoesterd te worden en sluiten we windmolens uit.

De laaggelegen open polders in het noorden: 
Dit open rivierenlandschap is zeer geschikt voor opwekking van windenergie in 
combinatie met een sterke landsbouwsector. Het gaat hier om een relatief grootschalig 
landschap waarbij grootschalige vormen van opwek relatief gemakkelijk kunnen 
aansluiten. De energietransitie is hier te combineren met de landbouwtransitie, de 
waterberging, recreatieve ontwikkelingen en de energie-educatie.  

Clustering van windmolens
De windmolens worden geclusterd om de visuele impact op de omgeving te 
verminderen. De clusters duiden een plek aan, en geven deze locatie identiteit. De 
clusters zijn zodanig gekozen dat deze kunnen fungeren als de poorten van de regio. 

Clustering van windmolens garandeert ook dat de gebieden hiertussen gevrijwaard 
zijn van windmolens. Hier behouden en ontwikkelen we de landschappelijke 
kwaliteit en natuurpanorama’s in de grotere natuurgebieden en in de kleinschalige 
coulisselandschappen, die de recreatieve aantrekkingskracht van de regio 
vertegenwoordigen. 

De clusters kunnen in een verschillend tijdstempo ontwikkeld worden, aansluitend 
op de planprocessen voor de aanleg van de toekomstige benodigde leidingen en 
verdeelstations, waardoor maatschappelijke kosten verspreid in de tijd en met mate 
gemaakt kunnen worden. 

Efficiënt Netwerk en Hubs
In	de	periode	2020-2030	wordt	er	gebouwd	aan	een	efficiënt	netwerk.	We	stellen	
voor om rondom Tilburg, gekoppeld aan de snelweg A58 en provinciale wegen N260, 
N269 de ontbrekende verbindingen in het hoogspanningsnet aan te leggen. Door 
de clustering van windenergie en zonne-energie op de knooppunten in de energie 
infrastructuur	ontstaat	energie	efficiency	in	vraag	en	aanbod	en	beperken	we	de	
maatschappelijke kosten van aanleg. Deze energiehubs zijn de aantrekkelijke locaties 
in de toekomst. Deze Hubs koppelen en combineren opslag, overslag en distributie van 
energie, zowel warmte als elektriciteit uit zon en wind aan (groot)verbruikers, en aan 
gebiedsopgaven. De Hubs worden ook maatschappelijke belangrijke locaties, door de 
vele energiemogelijkheden en de combinatie met andere functies als recreatie. 
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6.3  Ontwikkelscenario

Locatie van clusters windmolens en energiehubs 
We stellen de clustering van windmolens voor, conform de hiervoor besproken zonering 
in het noorden in de gemeenten Waalwijk en Heusden, rond de infrastructurele ring van 
Tilburg en in het zuiden boven nieuw te ontwikkelen bos. 
Enkele van die clusters kunnen zich ontwikkelen tot energiehubs. 

Zoekgebieden windenergie en energie hubs in het noorden 
Voor 2030 kunnen in de open poldergebieden in het noorden van de regio een aantal 
clusters van in totaal 20 windmolens ontwikkeld worden. Twee van deze clusters kunnen 
zich ontwikkelen tot een energiehub.   

Zoekgebieden windenergie en energie hubs in de ring van Tilburg 
In	het	middengebied	rondom	de	Tilburg	en	langs	de	A58	is	het	uitgangspunt	genomen	
om de infrastructuurlijnen te volgen en bedrijventerreinen zoveel mogelijk in te 
zetten	voor	de	ontwikkeling	van	grootschalige	energieopwek.	Door	deze	specifieke	
uitgangspunten in het middengebied kunnen 5 hubs worden ontwikkeld. Twee hubs 
aan de noordrand van Tilburg op en nabij industrieterreinen (Vossenberg|Kraaiven) 
en aanvullend op  bestaande initiatief energiepark Spinder. Aan de westkant is de hub 
Wijkevoort gepland. Deze hub is alleen voor opwek van zonne-energie vanwege de 
restricties van de vliegbasis Gilze-Rijen. Wel kan deze hub een belangrijke rol gaan 
spelen in het warmtesysteem en opslag en distributie van energie, in combinatie met 
economische ontwikkelingen. 

Rondom het infrastructurele knooppunt de Baars ontwikkelen we met de gemeenten 
Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek een hub, die zowel de poort naar de Kempen 
als de poort naar het Van Gogh Nationaal Park, als naar de Beekse Bergen en Tilburg 
zal zijn. Hier komen mobiliteitsopgaven, natuur- en klimaatopgaven, biodiversiteits- en 
landschapsopgaven,  recreatieve opgaven en energietransitie samen. 
 
Aan de A58, in aansluiting op de windmolens bij de Logt, in en nabij het gebied 
de Kattenberg ontwikkelen we een hub van zon- en windenergie in combinatie 
met landbouwtransitie (bijvoorbeeld circulaire landbouw of de VAB problematiek), 
natuurontwikkeling (biodiversiteit, herstel beeksystemen) en klimaatopgaven 
(tegengaan	hittestress,	tegengaan	effecten	van	verdroging	en	extreme	vernatting).	
Bij de realisatie van deze hub zal er voor gezorgd worden dat er geen schade voor het 
weidevogelgebied Moergestels Broek en het natuurpanorama Kampina optreedt.

In	totaal	kunnen	in	de	ring	van	Tilburg	20	windmolens	ontwikkeld	worden.	
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Zoekgebieden windenergie in het zuiden boven nieuw te ontwikkelen bos
In	de	periode	2020-2030	wordt	er	gebouwd	aan	een	efficiënt	electriciteitsnetwerk.	
Als het netwerk op orde is kunnen ook energie-initiatieven in de zuidelijke regio 
(gemeenten Hilvarenbeek en Goirle) aangesloten worden. Hier stellen we voor om 10 
windmolens te clusteren boven het nieuw te ontwikkelen loofbos (met een substantiële 
omvang) en landgoederen, noodzakelijk vanwege de klimaat- en wateropgaven in de 
regio en aansluitend bij het recente provinciaal bosbeleid. Deze nieuwe bosgebieden en 
landgoederen zullen het natuurkarakter van deze zone versterken en de recreatieve en 
toeristische aantrekkelijkheid van dit gebied vergroten. 

Samen sterk 
Bijna elke gemeente in de regio Hart van Brabant wordt verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van duurzame energie, juist in de gezamenlijkheid ontstaat letterlijk de 
energie om die gebieden integraal te ontwikkelingen tot innovatieve en attractieve 
visitekaarten van de regio. Elke energie hub heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek 
en zijn eigen aantrekkingskracht. Wellicht kan de crisis- en herstelwet helepn bij het 
versnellen van de realisatie van de energiehubs. 

Integrale koppeling met klimaatopgave 
De koppeling met de klimaatopgave wordt onder andere per gebiedsontwikkeling 
georganiseerd waarbij die gebiedsontwikkelingen ook weer in onderlinge samenhang 
worden beschouwd. Ook andere opgaven zoals de landbouwtransitie kunnen mee 
gekoppeld worden. Daarnaast worden algemeen geldende principes vastgesteld, die 
te maken hebben met het herstel van watersystemen, tegengaan van verdroging en 
hittestress. 

Kringlooplandbouw, verbetering van de bodem, het watersysteem en de biodiversiteit 
zijn kansrijke onderwerpen om te betrekken in de afweging van de ontwikkeling van de 
energieclusters.  

De energiehubs rondom Tilburg bieden kansen voor het reduceren van hittestress 
(bijv. door het aanleggen van groenstructuren) kunnen een bijdrage leveren aan de 
waterberging, biodiversiteit in de stad en vergroening van de industrieterreinen. 

Het energiecluster rondom de Kattenberg|A58 kan een bijdrage leveren aan de 
landbouwtransitie, natuurontwikkeling en waterberging. 

In	het	zuiden	kunnen	windclusters	in	nieuwe	loofbossen	klimaatdiensten	leveren	door	
reductie van CO2 en het vasthouden van water in de bovenstroomse beekdalen en 
bodem. 
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7. AANDACHTSPUNTEN BIJ INPASSING  
 ZONNE-ENERGIE IN BUITENGEBIED 

Aanbevelingen en handreikingen landschappelijk inpassingsplan

De landschappelijke inpassing van zonnevelden is maatwerk, er zijn vele mogelijkheden 
om een zonneveld goed in te passen. Deze handreiking geeft een methodiek om op alle 
schaalniveaus een juist ruimtelijk plan voor het initiatief te maken en te toetsen.
In	een	inrichtingsplan	zijn	drie	nauw	met	elkaar	samenhangende	schaalniveaus	
relevant: het landschap, de kavel en het object. 

Stappen in het ontwerpproces, van initiatief naar inrichtingsplan 
Ieder	landschap,	ieder	dorp	en	iedere	plek	heeft	zijn	eigen	verhaal	en	kenmerken.	
Als eerste wezenlijke stap zal dan ook altijd een grondige analyse van de bestaande 
kwaliteiten van de locatie en zijn context gedaan moeten worden.

Als tweede stap moet voor elk schaalniveau een ontwerpbenadering met 
ontwerpprincipes, die daarna vertaald wordt in een inrichtingsplan in de derde stap.

We onderscheiden drie niveau’s van richtlijnen voor landschappelijke inpassing:
 1. Landschapsniveau
 2. Kavelniveau, bruto zonneveld
 3. Objectniveau, netto zonneveld
 

Intermezzo netto - bruto zonneveld

Er moet een onderscheid gemaakt worden in de oppervlakte van het panelenveld (netto zonneveld) en de 
grootte van een zonneveld in totaal (het bruto veld). 
Het zonneveld zelf is altijd in de REKS meer dan het panelenveld. De definitie van een panelenveld is: 
”het vlak binnen de omsluitende grens van een aaneengesloten opstelling van panelen en ondersteunende 
bebouwing”, oftewel het functionele deel van het zonneveld. Buiten het panelenveld is nog ruimte nodig 
voor landschappelijke inpassing, afhankelijk van het landschapstype, de grootte van het terrein en de 
hoeveelheid slagschaduw op het terrein. Dit noemen we het bruto zonneveld. 
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7.1 Landschapsniveau

Op het niveau van het landschap is de cruciale vraag of de ontwikkeling van een 
zonnepark op een bepaalde locatie goed aansluiting kan vinden bij de aanwezige 
ruimtelijke hoofdstructuur.

Hierbij wordt gekeken naar: 

• De belevingswaarde
• Maat en schaal van het landschap t.o.v. het zonneveld
• Draagkracht van het landschapstype
•	 Cumulatieve	effecten	op	den	duur	

De belevingswaarde
Om tot een goede inpassing van zonnevelden in de omgeving te komen is de ligging in 
het landschap sterk bepalend. Zonnevelden hebben een ruimtelijke impact, die wordt 
bepaald door zichtbaarheid van het panelenveld vanuit de omgeving. Een studie van 
zichten vanaf routes geeft inzicht in de wijze van inpassing van het zonneveld. Per 
locatie is een studie naar belevingswaarde per landschapseenheid noodzakelijk.

Maat en schaal
Op het landschapsniveau is het relevant om te bepalen tot welke omvang een zonnepark 
zich qua maat en schaal ruimtelijk goed tot de omgeving kan verhouden. Het gaat 
daarbij om het vinden van het optimum op basis van het principe van schaal. Uit 
literatuur blijkt steeds de wetmatigheid dat een kleiner zonnepark bij een kernrand 
past, terwijl bij een bedrijfsterrein bij een stedelijke kern of een industriegebied in 
principe ook een groter zonnepark mogelijk is. Het optimum zal daarbij voor het ene 
landschapstype of randzone ook anders uitpakken dan voor het andere.
Natuurlijk is de grootte van het veld ook afhankelijk van de capaciteit van het netwerk, 
en	het	exploitatie-	en	financieringsmodel.	

Draagkracht van het landschapstype
Op	niveau	van	de	landschapseenheden	dient	het	cumulatieve	effect	van	meerdere	
zonnevelden afgewogen te worden. Wat is het maximum laadvermogen van een 
landschapseenheid, dat wil zeggen de draagkracht van het buitengebied? Wanneer 
wordt deze overschreden en tast de toevoeging van zonnevelden de identiteit van deze 
specifieke	landschapseenheid	aan?	
Verschillende landschapseenheden hebben een verschillend draagvermogen. Uit 
ruimtelijk onderzoek voor de energievisie van de Kempen blijkt dat in een grootschalig 
open landschap (bijvoorbeeld jonge heideontginning) enkele grote velden beter passen 
dan meerdere kleine, in een kleinschalig landschap (bijvoorbeeld rond dorpskernen) 
geldt het omgekeerde.
Vooraf moet daarom het laadvermogen van een landschap dan wel de te behouden 
karakteristieken worden bepaald. Dit heeft invloed op hoeveel zonnevelden 
wenselijk zijn. En omdat de landschapseenheden in Hart van Brabant vaak 
gemeentegrensoverschrijdend zijn, dient er ook samengewerkt te worden binnen de 
regio	om	de	draagkracht	van	elk	type	landschap	goed	te	definiëren.	
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Cumulatieve effecten op den duur
Tot	slot	is	het	van	belang	het	cumulatieve	effect	van	meerdere	parken	in	de	
landschapseenheid bij de afweging te betrekken (zie draagkracht). 
Op	basis	van	al	bestaande	plannen	kan	men	wel	de	volgende	wetmatigheid	afleiden	
dat in grootschalig open landschappen een beperkt aantal grotere zonneparken beter 
inpasbaar is dan meerdere kleine, terwijl voor besloten landschappen het omgekeerde 
geldt.

7.2 Kavelniveau, bruto zonneveld 

Is	de	locatiekeuze	de	juiste,	dan	kan	men	op	basis	van	de	richtlijnen	per	
landschapseenheid de inrichting op kavelniveau ontwerpen. Dit schaalniveau zorgt voor 
identiteit en acceptatie van de plek van het zonneveld. De aansluiting van de rand van 
het zonnepark op de omgeving en de beleving van de randen zijn cruciaal voor een 
goede inpassing. 
Met deze kavelinvulling willen we voor de toekomst een duurzaam groen-blauw 
raamwerk	voor	de	specifieke	landschapseenheden	bouwen.
De keuzes die hierin kunnen worden gemaakt worden sterk bepaald door de aard en de 
landschappelijke karakteristieken van de directe omgeving en de toekomstverwachting 
van dat duurzame groen-blauw raamwerk.
De invulling op kavelniveau kan zeer verschillend zijn. De aansluiting op de overgang 
naar een dorpsrand vraagt een andere ruimtelijke oplossing dan de aansluiting op een 
open landbouwperceel. Het ene zonneveld wordt aan alle zijden omringd door dezelfde 
beplantingseenheid, het ander veld kan verschillende zijden hebben, afhankelijk van de 
context. De landschappelijke inpassing van het zonneveld moet altijd een meerwaarde 
in landschappelijke kwaliteit opleveren voor die plek.
Daarnaast	kunnen	historische	landschapsspecifieke	kenmerken	een	rol	spelen	bij	de	
uitwerking op kavelniveau, bijvoorbeeld het herstel van verloren houtwallen of vennen.

Landschapsspecifieke inrichting per landschapseenheid 
De maatregelen die genomen worden om een zonneveld landschappelijk in te 
passen kunnen de landschapskarakteristieken van een gebied echter wel versterken, 
de leesbaarheid en de identiteit van de landschapseenheid vergroten. Zo kunnen 
bij de vormgeving van de kavelgrenzen van bij zonnevelden in een mozaïek- en 
coulisselandschap bijvoorbeeld oude houtwallen geherintroduceerd worden.
In	open	landschappen	kan	juist	gekozen	worden	voor	het	bewust	wel	of	juist	niet	
zichtbaar laten van de zonnevelden door gebruik te maken van waterstructuren en/
of grondwallen i.p.v. houtwallen. Dit kan de leesbaarheid en de identiteit van dit type 
landschap versterken. 
In	de	illustratie	is	het	scala	van	mogelijkheden	voor	landschapsspecifieke	in	
richtingen aan gegeven, van beplantingselementen, waterstructuren en omgaan met 
grondmodellering. Maatwerk is gewenst.

De “Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap, Hart van Brabant, actualisering 
2015” kunnen een handreiking geven om de landschappelijke inpassing te objectiveren 
en|of	te	kwantificeren.	Nader	onderzoek	is	hiervoor	noodzakelijk.
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Voorbeelden van ruimtebeslag landschappelijke inpassingelementen bij zonnevelden in waterrijke landschapseenheden
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Haag

Heesterrijen

Bomenrij

Houtwal

Bosje met zoom

Voorbeelden van ruimtebeslag groenstructuren bij zonnevelden  
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Relatie instralingshoek, ruimte tussen rijen en zichthoogte

Relatie tussen constructiehoogte, zicht en dubbel grondgebruik
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Tijdelijk versus permanent
In	het	ontwerp	kunnen	de	beplantings-	en	waterstructuren	een	blijvende	
bijdrage leveren aan de landschapseenheid, ook na oplevering van locatie na de 
exploitatieperiode. 

Processtructuur
De inbreng van direct omwonenden en lokale belangenorganisaties zijn essentieel voor 
een goed ontwerpproces.

7.3 Objectniveau, netto zonneveld 

Op het objectniveau zijn de invulling en uitstraling van het functionele veld van 
zonnepanelen relevant. 
Hierbij gaat het om verschillende aspecten van plaatsing van zonnepanelen zoals de 
hoogte en oriëntatie van clusters zonnepanelen, maar ook de ordening en vormgeving 
van de panelen, gekozen constructies van de panelen, verdeling van de trafo’s, 
verdeelstations en eventuele hekken en cameraopstellingen.
Er zijn ook op dit niveau vele ruimtelijke keuzen te maken, die essentieel zijn voor de 
inpassing van het zonneveld als geheel.

De hoogte van de constructie van zonnepanelen 
De hoogte van zonnepanelen, in combinatie met de invalshoek zijn essentieel voor 
zichten over en de beleving van ruimte en de eventuele ruimte tussen de rijen.

Keuze oost-west of zuid opstelling
Deze keuze wordt ingegeven vanuit exploitatie overwegingen, de elektriciteitsopwek van 
een oost-west opstelling is ongeveer 10-15% minder dan van een zuid opstelling. 
Ruimtelijk is er een groot verschil, oost-west opstellingen geven zeer brede stroken 
panelen,	waar	onder	weinig	zon	en	vocht	komt,	waardoor	er	nadelige	effecten	op	het	
bodemleven en bodemerosie kunnen ontstaan. Dit wordt op dit moment onderzocht 
door de WUR. De zuid opstelling levert een lessenaarsopstelling op waardoor vocht 
gemakkelijker op bodem terecht komt. 

Lichtreflectie van de panelen 
Schittering	door	zonnepanelen	vindt	plaats	wanneer	zonnestralen	zó	reflecteren	op	
zonnepanelen, dat zij in het oog van een persoon worden opgevangen. Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van drie factoren, de zonnestand, de opstellingshoek 
van de zonnepanelen en de plek van de persoon, die verblind wordt. Door diverse 
coatings toe te passen, een andere wijze van opstelling of een goede landschappelijke 
inpassing	kan	hinderlijke	lichtreflectie	voorkomen	worden.

Spreiding of concentratie geeft keuze in monocultuur of multifunctionaliteit
De afstand van de panelen ten opzichte van elkaar is niet alleen afhankelijk van 
de schaduwwerking op elkaar maar ook van de intentie om de het zonneveld 
multifunctioneel te laten zijn en op meerdere manieren te gebruiken. 
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Technische eisen netto zonneveld, aandacht voor inpassing en beeldkwaliteit

Opstellingsmogelijkheden panelen van 1 x 1,6 meter en de relatie met zicht en beschaduwing van de bodem
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Te denken valt aan ontwikkelen van vitale bodem en van wateropvang in het kader 
van klimaatadaptieve maatregelen, maar ook multifunctioneel gebruik voor recreatie 
(bijvoorbeeld een dorpspark of moestuinen). Ontwikkeling van zonnevelden kan ook 
nieuwe natuur een kans geven, te denken valt aan biotopen voor de patrijs en andere 
akkerlandvogels (o.a. door het maken van Beatleruggen tussen de panelenstroken).

Door de combinatie met kruidenrijk grasland ontstaan bijzondere insecten- en 
vlinderbiotopen. Begrazing in lage dichtheden door koeien en schapen geeft veel 
diversiteit aan de vegetatie rond de panelen. 

De keuze van compacte energievlakken ten opzichte van multifunctionele 
energielandschappen met een groter oppervlak is essentieel. De gemeente kan hierin 
een duidelijk beleidskeuze maken. 

Hekwerken rondom
Vanuit veiligheidsoverwegingen en verplichte verzekeringsbepalingen zijn hekwerken 
rondom noodzakelijk. Deze kunnen ingepast worden in beplantingselementen, maar 
wanneer openheid noodzaak is, zijn hekwerken niet het juiste middel en zullen andere 
ruimtelijk middelen als brede waterloop gebruikt moeten worden.

Verlichting en cameraopstellingen dienen ingepast te worden.

Beeldkwaliteit van panelen 
Wat betreft de constructies geldt een aanbeveling van donker kleurgebruik om zo veel 
mogelijk weg te vallen in de omgeving.

Beeldkwaliteit bijgebouwen
De verdeelstations en trafo’s dienen georganiseerd te worden volgens een helder 
ruimtelijk principe. Per locatie dient het ambitieniveau voor de vormgeving van 
bouwwerken door de gemeente aangegeven te worden.

Watertoets
Bij elk initiatief ten behoeve van een grondgebonden zonneveld dient ook een watertoets 
uitgevoerd te worden om inzicht te krijgen in de veranderingen in de waterhuishouding 
door het aanbrengen van de grondgebonden zonnepanelen. Het gaat dan zowel om de 
opslag van water in de bodem ter plaatse, om afstroming, en om inzicht te krijgen in de 
erosie van de toplaag van de bodem.
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BIJLAGE: Inventarisatie per gemeente
op basis van interviews (nov-dec 2019) 

electriciteitsopgave REKS  03-12-2019 gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant Check

oppervlakte gemeente in km 2 78 68 65 118 65 97 42 29 50 60 672
% 0,12 0,10 0,10 0,18 0,10 0,14 0,06 0,04 0,07 0,09

aantal inwoners 44135 48240 26431 217342 26128 15330 23739 26061 23327 14192 464945
% 0,09 0,10 0,06 0,47 0,06 0,03 0,05 0,06 0,05 0,03

huidig electriciteitsverbruik (klimaatmonitor) in miljoen kWh 204 358 140 1133 102 72 75 221 98 51 2454

opgave van hart van Brabant
naar ratio verdeeld over de gemeentes op basis van gebruik in miljoen kWh 83 145 57 461 41 29 30 90 40 21 997

totaal benodigd in 2030 1TWh
huidig electriciteitsopwek in miljoen kWh 9 20 6 61 15 15 4 4 3 3 140

projecten in de pijplijn in miljoen kWh Gaat mee in
Oisterwijk en Tilburg 

wind in miljoen kWh 47,5 0 0 0 0 47,5

zon in hectares | in kWh 4 33,8 63 52 0 0 0 30,5 13 196,3

aanname zon op dak (grootschalig, bedrijven, agrarische bebouwing, postcoderoos) in hectares| in kWh 12 82 12 110 12 12 12 12 12 276

De opgave tot 2030 337,2

ambitie opwek per gemeente 222 175 69 466 50 50 37 108 48
Gaat mee in
Oisterwijk en Tilburg 1003,06

wind in miljoen kWh 67 0 15

zon in hectares| in miljoen kWh 25 50 18
ambitie besparing per gemeente in miljoen kWh
totaal 

electriciteitsopgave REKS gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant in kWh aantal totaal 

scenario 1 wind clusteren op de moer wind clusteren op de moer 

wind 
in kWh en aantal
vollast uur 3000 voor 3 MW 0 207 0 0 0 54 27 36 18 0 342 342

zon in hectares netto | in kWh 10 19 31 19 3 3 4 6 14 108 108

% opppervlakte legendaeenheid per gemeente 

totaal in kWh per gemeente 10 207 19 31 19 56,5 29,5 39,5 24 14 450 450

scenario 2

wind 

in kWh
vollast uur 3000 voor 3 MW en 3500 
voor 4,5 MW 171 99 36 72 36 414 414

zon in hectares netto | in kWh 5 10 10 15 5 45 45

totaal in kWh per gemeente 0 176 0 109 46 87 41 0 0 0 459 459

scenario 3: bottum up betekent veel onzekerheid
Kiezen voor een 
legenda eenheid met wind wind clusteren op de moer wind clusteren op de moer 

wind 

in kWh
vollast uur 3000 voor 3 MW en 3500 
voor 4,5 MW 45 135 0 0 27 18 18 243 243

zon op VAB in hectares netto | in kWh 10 10 10 15 15 10 10 15 95 95

zon rond natuurgebieden en klimaatadaptatief landschap in hectares netto | in kWh 10 20 22 20 10 10 10 10 112 112

totaal in kWh per gemeente 45 145 30 32 30 52 25 28 38 25 450 450

ambitie klimaatadaptatie  per gemeente 

Voorkeursscenario in kwH

electriciteitsopgave REKS gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant in kWh aantal totaal in kWh

Voorkeursscenario 

wind 
in kWh en aantal
vollast uur 3000 voor 3 MW 0 180 0 72 36 36 36 0 0 0 360 360

zon in hubs in hectares netto | in kWh 5 5 5 5 20
zon op vabs, en overige locaties 10 20 10 20 10 10 80 nadere discussie nodig op regionaal niveau over spelregels

% opppervlakte legendaeenheid per gemeente 
totaal in kWh per gemeente 10 185 20 77 41 46 41 20 10 10 360 460

benodigd zon bij 40 olens 3 
mw= 90 milj kWh = 90 hectare = 
helft van pijplijnprojecten 90

 wind boven bos in zuiden 2030-2050 27 36 63 63
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Landschap in lagen: herkenbare landschappelijke eenheden 



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  3

Inhoudsopgave

Inleiding

Landschappelijke eenheden
Overdiepse polder
Maas + uiterwaarden
Polder Waalwijk
Eiland van Heusden
Polder van Bokhoven
Drongelens kanaal
Langstraat
Moer & Vaart
Loonse & Drunense duinen
Landgoed Pauwels
De Lange Rekken
Boswachterij Dorst
Stadsbos 013
Park Moerenburg
Mozaiek landschap Oisterwijk/Haaren/Udenhout
Oisterwijkse vennen
Molenakker
Oisterwijkse heide
Het land van Hilver
Landgoed de Baest
Esdekkenlandschap van Hilvarenbeek
Gorp & Roovert
Regte Heide
Rielsche heide
Gilzesche heide
Chaamse bossen & Alphense Bergen

Literatuurlijst

Colofon

Bijlage 1: Landschappelijke analyse regio Hart van Brabant

Bijlage 2: Ruimtelijke visie Hart van Brabant

5

6
6
10
12
14
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

62

63

64

71



4



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  5

Inleiding
Voor u ligt een rapport over de ruimtelijke kwaliteiten van de herkenbare landschappelijke 
eenheden in het plangebied van de REKS in de regio Hart van Brabant. Deze rapportage 
geeft een goed beeld van de verschillende ruimtelijke kwaliteiten in de regio.

De beschrijvingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke beleidsplannen buitengebied en 
landschapsvisies (zie literatuurlijst).

De regio bestaat uit 9-10 gemeenten, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, 
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, inclusief Haaren en Biezenmortel. 

De landschapseenheden zijn vaak gemeentegrens overschrijdend.

Aanleiding
In de REKS wordt een bod gedaan voor de daadwerkelijke energieopgave voor de 
regio Hart van Brabant. De beschrijving van de landschapseenheden was een van de 
ontwerptools om de keuzes te maken voor de duurzame opwek.

Leeswijzer
De 25 herkenbare landschappelijke eenheden in de regio Hart van Brabant worden één 
voor één omschreven op eenzelfde wijze, voor zowel het huidige landschap met haar 
geschiedenis als de ruimtelijke kwaliteiten van het omschreven landschap. Daarnaast 
worden er per landschappelijke eenheid een historische kaart gegeven met een kaart van 
nu, zodat duidelijk is of het landschap veranderd is door de jaren heen of niet. 
In de bijlagen is de landschappelijke analyse voor het gehele gebied van de REKS te 
vinden.

We wensen u veel leesplezier.

Mariëlle Kok, Esther Kruit en Marianne Bekkers

Inleiding

Waterstructuur; Beken

Groenstructuur; Natura 2000 gebieden
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Overdiepse polder
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1900

2019

Ontwikkeling van het landschap
De Overdiepse polder is ontstaan in 1904, toen de Bergsche Maas gereed kwam in het 
kader van de verbetering van de afvoer van de Maas. Het gebied was laag en slecht 
ontwaterd en werd voornamelijk gebruikt voor extensieve hooiwinning. De kaart van 
1900 vermeldt een ‘Grondbergplaats’, deze plek wordt nu ‘het stort’ genoemd en de 
ophoging is er nog steeds en beslaat ongeveer 48 ha. De polder was in opstrekkende 
slagen verkaveld in percelen met breedte van 20 tot 30 meter en maximaal 1300 
meter lang en deze kavels werden gescheiden door ondiepe sloten. Door de slechte 
waterhuishouding heeft hier lang geen bebouwing gestaan. 

In 1948 is er herverkaveling uitgevoerd waardoor het verkavelingspatroon verdween 
en een nieuw rationele blokverkaveling ontstond. In de jaren ‘70  is er een tweede 
herverkaveling uitgevoerd waarbij nieuwe boerderijen gesticht werden in de polder en de 
wegen verhard werden. 

De Overdiepse polder dient bij hoog water als overstromingsgebied, zodat de Bergsche 
Maas meer ruimte krijgt. Ontpoldering betekent meestal dat er in het gebied niet 
langer ruimte is voor bewoners en boerenbedrijven. Wonen en werken in de Overdiepse 
polder blijft mogelijk door uitvoering van het plan van de door de agrariërs opgerichte 
Belangenvereniging Overdiepse Polder: zij ontwierpen een voorstel voor de aanleg van 
terpen. 

Dit terpenplan is samen met de provincie Noord-Brabant uitgewerkt en vervolgens 
opgenomen in het programma Ruimte voor de Rivier. Naast ruimte voor rivier en 
landbouw is er extra ruimte voor natuur en recreatie gekomen. Door de zandwinning die 
nodig is om de terpen en de nieuwe dijk aan te leggen is de Westplas ontstaan. Deze plas 
van zo’n 5,5 hectare heeft een ecologische functie gekregen.

1900

2019
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1900

Overdiepse polder in 1850
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Ruimtelijke kwaliteiten
• De Overdiepse polder is opgebouwd uit de dijk langs de Oude Maas,  een 

“oogvormige” polder ,met in het noorden de gebogen zomerdijk. De boog van 
de zomerdijk wordt versterkt door de brede strook van 250 meter buitendijks, 
opgebouwd uit smallere weides en een strook langs de Maas met de bakenbomen. 

• Openheid door ruime percelering. De percelen zijn gemiddeld 500 m breed, de 
lengte varieert door de uitbuigende vorm van de polder van 500 m tot 1, 5 km).

• Het gebied staat sporadisch onder water omdat het dient als overstromingsgebied 
door ontpoldering, dit trekt veel toeristen aan.

• De verschillende terpen met boerderijen (als het plan volledig is uitgevoerd) 
hebben consequent dezelfde voetprint, passend in de verkavelingsrichting. 
Daardoor ontstaan aan de zuidelijke dijk overhoeken. De erven zijn omgeven met 
erfbeplanting.

• Lange zichtlijnen: In het open landschap van de polder zijn ook zichten naar 
de omgeving belangrijk. Plaatselijk is het mogelijk zeer ver te kijken en 
landschappelijke elementen en structuren te ervaren die op grote afstand liggen. 
Dit is een bijzonder kwaliteit van het gebied. Vanuit de polder zijn opvallende 
elementen zoals de Amer-centrale, de brug over de Bergse Maas en de 
windmolens bij Waalwijk zichtbaar. Ook de kerktorens in de directe omgeving zijn 
vanuit bepaalde posities te ervaren, zoals de torens van Capelle, Raamsdonk en 
Hank. Opvallend is ook het zicht op de dorpenreeks van de Langstraat; de rand 
met bebouwing en beplanting steekt duidelijk herkenbaar af tegen de horizon 
kijkend in zuidelijke richting.

Modellenstudie voor windmolens in de polder: afgewezen in het REKSbod.
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Maas + uiterwaarden
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1900

2019

Ontwikkeling van het landschap
De Maas met zijn uiterwaarden zijn onderdeel van het jonge rivierlandschap van de Maas 
met hogere zandige oeverwallen en lager gelegen komgronden, aansluitend op de brede 
dekzandrug die de overgang naar het Brabant van het zand markeert. 

Het rivierenlandschap is systematisch door de eeuwen heen ingedijkt, waardoor 
verschillende landschapseenheden ontstonden, die in de rapportage besproken worden. 
We beperken ons nu tot de bedijking van de Maas en het buitendijkse gebied. 
De Maasdijk Is bijzonder vanwege zijn boombeplanting op de dijk. Langs de dijk komt 
stroomdalflora voor, vanwege het kalkrijke water bij hoog water. Langs de rivier de Maas 
staan consequent de bakenbomen. Deze zijn zeer karakteristiek zijn voor deze rivier. De 
uiterwaarden zijn in gebruik als weidegrond, als eendekooi, of  onderdeel van nattere 
natuurgebieden, gecombineerd met vroeger nevengeulen, strangen of oudere rivierlopen. 
Voorbeelden in het gebied zijn het ‘Oude Maasje’, de Hedikhuizensche Maas en het 
Haarsteegs wiel. Het landschap toont door zijn onregelmatige verkavelingspatroon de 
geschiedenis van de strijd tegen het water.   
Het gebied was onderdeel van de voormalige defensielinie van de Zuiderwaterlinie met 
de vestingsteden, forten en stellingen. De open ligging van de vesting Heusden met zijn 
fortificaties geeft nog een goed beeld van het functioneren van deze linie in vroegere 
tijden. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Het contrast tussen de hoge beplante Maasdijk en de overige dijken, en de open   
 uiterwaarden.
• De zichtlijnen vanaf de dijk als balkon richting Maas, panorama van een    
 rivierengebied.  
• De uiterwaarden hebben over het algemeen een zeer functionele percelering, en   
 bestaan uit weidegronde, natuurgebieden en eendekooien.
• Plaatselijk kleinschalige en onregelmatige verkavelingspatronen; gebaseerd op de   
 kronkelende loop van het ‘Oude Maasje’, de Hedikhuizensche Maas en het    
 Haarsteegs wiel.
• Overwegend rustige overgangen tussen stedelijke vormen en open landschap met   
 de bijzondere ligging van de vesting Heusden.
• Cultuurhistorische waarde van het gebied, ook in relatie met oude rivierloop (toen   
 Heusden en Nederhemert één samenhangend gebied was).
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Polder Waalwijk
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1900

2019 Voor 1980 landschap het slagenlandschap bij Baardwijk (Foto: Piet de Jongh, Waalwijk)

Ontwikkeling van het Landschap
De huidige polder van Waalwijk wordt begrensd door de dijken van de uiterwaarden in 
het noorden en de A59 in het zuiden. Het gebied kent een lange ontstaansgeschiedenis 
en heeft in de loop der tijd vele ruimtelijke verscheidingsvormen gehad. Oorspronkelijk 
ontstond de ontginning van dit veengebied in de 12e eeuw vanaf het noorden vanaf de 
oeverwal langs de Maas. 

Na de ontginning van het veen ging men op de dekzandrug wonen tussen Maas en 
Heide. Van hieruit werd het gebied van de zuidkant ontgonnen via het cope stelsel, dit 
waren in het algemeen circa 800 meter lange en 100 meter brede kavels of slagen, die 
omgeven waren door ondiepe sloten. Door het ontginnen van het veen, klonk de bodem 
in en ontstond wateroverlast. Het gebruik van de copes werd veranderd van akkers in 
extensieve hooilanden en weides. 

Door ruilverkaveling is het landschap later zo optimaal mogelijk ingericht voor de 
landbouw. Het gebied wordt nu gekenmerkt door openheid en dit is te ervaren doordat de 
percelen grootschalig zijn met relatief weinig perceel- en laanbeplanting

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; door de leegte in de lage polder en de grootschaligheid.
• Potentieel weidevogelgebied.
• Lange zichtlijnen in oost-west richting en zuidwaarts op de dekzandrug in het   
 zuiden.
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Eiland van Heusden
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1900

2019

Ontwikkeling van het Landschap
Binnen de overstromingsvlakte van de Maas-Gement, Baardwijkse Overlaat en polder 
Bokhoven en Vlijmen- ligt het omdijkte Eiland van Heusden. 

Tot aan de middeleeuwen was het gebied ongeschikt voor bewoning door de lage ligging 
en aanwezigheid van veen. Na de middeleeuwen is er begonnen met het ontginnen van 
de polder vanuit het noorden, hierdoor is al het veen verdwenen.  Het omdijkte eiland 
van Heusden ontstond. De zandopduiking te midden van de overstromingsvlakte is een 
landbouwkundig intensief gebruikt (tuinbouw) gebied. 
Karakteristiek voor de verstedelijking binnen het eiland van Heusden is de lintbebouwing. 
Identiteitsdragers van deze polder zijn  kronkelige dijken, weteringen, oude 
Maasmeanders, wielen en kloostercomplexen.
Het zuidelijk deel van de polder is onderdeel van de Beerse Maas en fungeert als overlaat 
tussen de Beerse Maas en de Dieze of de Baardwijksche overlaat.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; tussen de Hooibroeken en Elshout en de omgeving van de Elshoutse   
 Zeedijk.
• Regelmatige noord-zuid gerichte strokenverkaveling.
• Grote landschappelijke diversiteit in de vorm van het rivierenlandschap;    
 rivierkommen en de oeverwallen in de noordelijke helft, het slagenlandschap in de   
 rand van de dekzandrug, de overlaatzone en de meer besloten zuidelijke    
 bosgebieden in de Hooibroeken met bosstroken en eendenkooien.
• De recreatieve aspecten van de waterstructuur; de vesting Heusden en de Poort   
 van Heusden zijn grote publiekstrekkers in de dagrecreatieve markt.
• Hoge cultuurhistorische waarde; vesting Heusden, Giersbergen en omgeving, het   
 slagenlandschap in samenhang met het Nederhemertsche landschap aan de    
 overkant van de Maas, lintstructuren in Haarsteeg en Elshout.
• Cultuurhistorische rijkdom in het landschap; eendenkooien, het fort, molens,   
 de oude dijkring langs Voordijk, Inlaagdijk en de Zeedijk als gehele     
 landschappelijke structuur met zijn wielen (zoals de Koppelwiel en Buitenwiel),   
 bomen en bosjes en de gedeeltelijk nog herkenbare loop van het oude Maasje.
• Zicht op bijzonder landschappelijke gebieden; overlaatzone en zichtlijnen naar   
 kernen en kerken.
• Grote verscheidenheid van kernen, linten en gehuchten.
• Hiërarchische slotenstructuur, waarbij de Koningsvliet ook een belangrijke    
 ecologische waarde heeft.
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Vuurtoreneiland is een klein eiland in het Markermeer en bestaat uit een fort, vuurtoren 
en bijzondere natuur. Bijzondere uitdaging was om dit eiland, dat behalve beperkt elektra 
geen nutsvoorzieningen heeft, geschikt te maken voor publieke toegankelijkheid met 
een duurzaam karakter. D.m.v. van zonne-energie wordt in de zomer overtollige warmte 
in het fort gebracht. Die warmte slaat de massa van het fort natuurlijk op, om die ’s 
winters uit te stralen. Een kleine warmtepomp, WTW systeem en houtkachels houden 
de temperatuur voor de gasten in de winter op peil. Omdat er geen riool is, wordt het 
afvalwater van de keuken en toiletten d.m.v. een rietfilter gereinigd.

(uit: https://www.degroenemenukaart.nl/forten/voorbeeldprojecten/)
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Polder van Bokhoven
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Ontwikkeling van het landschap
Het landschap van de polder van Bokhoven is te vergelijken met het landschap van de 
eiland van Heusden. De polder van Bokhoven was vroeger ook een laaggelegen, nat 
zandgebied dat voornamelijk bestond uit veen. 

Ook hier was het gebied ongeschikt voor bewoning tot aan de middeleeuwen, door de 
lage ligging en aanwezigheid van veen. Na de middeleeuwen is er begonnen met het 
ontginnen van de polder vanuit het noorden, hierdoor is al het veen verdwenen. 

Op de historische kaart is te zien dat voornamelijk rondom de Luisbroeksche Wetering 
een slagenlandschap bestond met smalle percelen en ondiepe sloten. Deze zijn door 
de latere ruilverkaveling verdwenen, het landschap bestaat nu voornamelijk uit grote 
blokverkaveling met lintbebouwing, eendenkooien en het Engelermeer. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; door de grote blokverkaveling (onder andere in de omgeving van De 

Bellaard).
• De recreatieve aspecten van de waterstructuur; het strandbad Engelermeer is een  

grote publiekstrekker in de dagrecreatieve markt.
• Cultuurhistorische rijkdom in het landschap; eendenkooien, bomen en bosjes en 

de gedeelteijk nog herkenbare loop van het oude Maasje.
• Zicht op bijzonder landschappelijke gebieden; overlaatzone en zichtlijnen naar 

kernen en kerken.
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Kaart Baardwijkse Overlaat 1754

Drongelens Kanaal
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Ontwikkeling van het landschap
Het kanaal is tussen 1907 en 1911 gegraven om wateroverlast te voorkomen in de lage 
gebieden rond ’s-Hertogenbosch (Bossche Broek) en in de polders ten westen van de 
stad. Het kanaal is ruim 19 kilometer lang. Het kanaal werd gegraven in een gebied 
waar men al eeuwen lang water van de Maas opving in tijden van overstromingen, de 
Baardwijkse Overlaat.

Het Drongelens Kanaal ligt op de overgang van de hogere zandgronden aan de zuidkant 
naar het rivierenlandschap aan de noordkant. Toen het kanaal werd aangelegd is alleen 
de bovenkant van de dijk en het talud aangeplant met bosplantsoen, de overige delen 
werden ingezaaid met gras en zodanig ook beheerd door maaien en begrazen. 

In de loop van de 20e eeuw nam de watervervuiling sterk toe, hierdoor was er in de 
jaren 70 nog nauwelijks vis te vangen. Daarna is de waterkwaliteit weer sterk verbeterd 
en heeft het kanaal en zijn oevers zelfs een ecologische functie gekregen. De afgelopen 
jaren heeft het bos zich sterk uitgebreid, ook aan de kanaalzijde van de kade. Alleen nog 
ten noorden van de Overlaatweg in Waalwijk is geen opgaande beplanting aanwezig.
Ten noorden van het kanaal zijn meerdere natuurgebieden aan elkaar gekoppeld, bijv. 
het waardevolle natte Natura 2000gebied ten zuiden van Vlijmen (omgeving Vlijmensch 
Ven), waardoor een natuurzone ontstaat.  

Ruimtelijke kwaliteiten
• Bijzondere landschappelijke corridor door het lange gebruik als overlaatzone 

tijdens hoog water. De lage ligging wordt geaccentueerd door de 
dijkbegrenzingen.

• Het gebied heeft een relatief regelmatig verkavelingspatronen gebaseerd op de 
wegenstructuur.

• De herkenbare noordelijke begrenzing met de kernen door de Meerdijk en Heidijk 
als smalle en groene overgang.

• De herkenbare zuidelijke begrenzing in de vorm van het kanaal Drongelen ‘s 
Hertogenbosch met daarlangs gelegen bosstroken.

• Het kanaal dient als ecologische verbindingszone; deze zone moet de 
versnippering van natuurgebieden tegengaan. Bestaande en nog te 
ontwikkelen natuurgebieden worden aan elkaar gekoppeld en zodoende groter. 
De verbindingszones functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en 
voortplantingsgebied.

• Recreatieve functie; er is een goed fietspadenstructuur langs het kanaal en er 
wordt veel gevist.

• Lange zichtlijnen over het kanaal.
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Langstraat
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Landschap
Langstraat is een natuurgebied dat op de overgang van zand naar klei ligt, ook wel de 
‘Naad van Brabant’ genoemd. Het gebied is gesitueerd tussen Waalwijk en Waspik en het 
kenmerkt zich door het slagenlandschap met zijn lange smalle percelen die omzoomd zijn 
met elzenheggen. 

Door de bijzondere kwaliteit en samenstelling van het kwelwater en overgangen tussen 
klein, veen en zand zijn bijzondere gradienten ontstaan. Grote delen van de Langstraat 
zijn om die reden aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur, o.a. de gebieden Den 
Dulver, De Dullaart, De Hoven, De Dellen en het Labbegat. 

Den Dulver bestaat voornamelijk uit Elzenbroekbossen met daaromheen schraallanden en 
een eendenkooi. Het wordt gekenmerkt door zijn rijkdom aan planten en dieren zoals een 
zeldzame Zeggesoort en een grote verscheidenheid aan vegetatietypen.

De Dullaart is ongeveer 40 ha groot en is ontgonnen tussen 1936 en 1939 en is daarna 
nooit cultuurland geworden vanwege de enorme kwel. Hierdoor zijn er in dit gebied ook 
zeldzame planten te vinden.

Het Labbegat is een gebied waar nog een deel van het oude slagenlandschap te vinden 
is, dat een grote cultuurhistorische waarde heeft. De andere gebieden kenmerken zich 
door een open landschap met brede sloten.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Hoge cultuurhistorische waarde; het nog aanwezige slagenlandschap en het 

gehele cultuurlandschap is opgenomen als ‘Belvedère gebied’ in de Nota 
Belvedère (1999).

• Grote diversiteit in landschap; lange smalle percelen omzoomd met elzenheggen 
in het slagenlandschap, open landschap met brede sloten in andere delen van het 
gebied, Elzenbroekbossen met schraallanden in Den Dulver en eendenkooien.

• Ecologische Hoofdstructuur; grote verscheidenheid in flora en fauna.

   



24

Moer & Vaart
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Landschap
Moer & Vaart bestaat uit een veenlandschap in het noorden tegen de Langstraat aan 
en uit een zandgronden landschap met restanten veen en bijzondere gradiënten naar 
de dekzandruggen in het zuiden en het oosten. Het noordelijke deel was oorspronkelijk 
verkaveld in oost-west richting in lange slagen met houtwallen, het was een zeer besloten 
landschap. In het zuidelijke deel, het moerlandschap, draait de slagen verkaveling 
door de hogere langgerekte zandopduikingen in het landschap. De kronkelige hogere 
routes met de lintbebouwing zijn kenmerkend voor dit landschap. De afwatering was 
oorspronkelijk zeer slecht, door diepe en ondiepe kwel vanaf de dekzandruggen. Door de 
aanleg van vele rechte sloten en de langere turfvaarten verbeterde de agrarische situatie. 
In de jaren ’60 werd de waterbeheersing in kader van ruilverkavelingen nogmaals 
verbeterd en zijn de percelen verbreed, veel houtsingels zijn verdwenen. Het landschap 
is opener geworden. De turfvaarten en de linten zijn nu de verdichte elementen en geven 
structuur aan het landschap. 
Diagonaal door het gebied gaat de hoogspanningsleiding. Deze zorgt voor exta 
benadrukking van de openheid. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Het slagenlandschap; lintvormige bebouwingspatronen en het slagenpatroon in   
 verkaveling dat versterkt wordt door lineaire beplantingselementen.
• Het moerlandschap; openheid en grotere percelen in het verkavelingspatroon.
• De lange lijnen van de turfvaarten en de linten. 
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Loonse & Drunense duinen
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Landschap
De Loonse & Drunense duinen is een dekzand- en duingebied van 270 ha wat verspreid 
ligt over de gemeenten Heusden, Loon op Zand, Haaren en Vught. Kenmerkend voor het 
gebied is de aanwezigheid van de laat glaciale dekzandrug die een oriëntatie heeft van 
west naar oost. Door te intensief gebruik (maaien en plaggen) van de heidevelden op 
de dekzandrug zijn daar vanaf de middeleeuwen grote zandverstuivingen ontstaan: de 
Loonse en Drunense Duinen. Kenmerkend voor het Nationale Park is de centrale ligging 
van het stuifzand met kleine heidebegroeiingen, met daar omheen een rand van naaldbos 
om de dynamiek van het zand te beteugelen.

De bodem is droog en voedselarm en de temperatuur kan tussen dag en nacht verschillen 
tot 50 graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat er leefgebied ontstaat voor verschillende 
unieke flora en fauna. 

In de omgeving rondom het Nationale Park is onder andere landgoed Plantloon te vinden. 
Dit is een landgoed in Engelse landschapsstijl met oude lanen, loofbossen, hoeves en 
weilanden omgeven door houtwallen.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Weinig bebouwing binnen het gebied.
• Uniek natuurgebied met diversiteit in landschap; met name bossen, heide en 

stuifduinen.
• Contrast in openheid van de stuifduinen met heide en de dichtheid van de bossen 

daar omheen.
• Oude kampenontginningen in de omgeving van Giersbergen als halfopen en 

enigszins besloten gebieden in het bos.
• De wind zorgt voor dynamiek in het landschap.
• Geen zonering in recreatief gebruik; bezoekers mogen struinen waar ze willen.
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Landgoed Pauwels
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Landschap
Landgoed Pauwels is een gebied van ongeveer 6.500 ha, ingeklemd tussen Tilburg en 
Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Dit gebied is het groene uitloopgebied 
van Tilburg aan de noordzijde en vangt de recreatieve druk op van de Loonse en Drunese 
Duinen. Het gebied bestaat uit drie verschillende landschapseenheden; het landschap 
van de voormalige woeste gronden, het moerasbos-landschap van De Brand met bossen, 
plantages en kleinschalige weides en het agrarische cultuurlandschap.

Het landschap van de voormalige woeste gronden bestaat voornamelijk uit 
heidebebossing afgewisseld met grootschalige heidevelden met vennen en enkele 
stuifzandcomplexen. Tot honderd jaar geleden kwamen in het gebied grote oppervlakten 
met woeste gronden voor, dit waren heidelandschappen die niet geschikt waren voor 
de landbouw. In totaal waren er drie grote heidelandschappen, de Loonsche Heide de 
Zwaluwenbunders/Hemeltjens en de omgeving van de Leemkuilen. Deze laatste twee zijn 
getransformeerd van beboste terreinen tot grootschalige open landschappen en bij de 
Loonsche Heide is het tegenovergestelde gebeurd. Hier zijn alleen nog recent herstelde 
vennen van over. Veel van het gebied werd dus omgevormd tot landbouwgebied, dit 
waren jonge heideontginningen met grootschalige blokvormige kavels zoals in de 
omgeving van de Vossenberg en de Zwaluwenbunders. 

Het moerasbos-landschap van De Brand met bossen, plantages en kleinschalige weides 
ligt ten zuiden van de dekzandrug en is een kwelgebied. Het langgerekte onderliggende 
slotenpatroon en de stegen komen oorspronkelijk uit de Late Middeleeuwen. Aan de 
westrand van De Brand ligt het kasteeldomein van de Strijdhoef met boomgaarden en 
(moes)tuinen en een inrichting met lanen in een schaakbordpatroon. De Brand ontwikkelt 
zich in de komende jaren verder door als moerasboslandschap met kleinschalige 
beemden.

Het agrarisch cultuurlandschap wordt ontwikkeld tot een kleinschalig coulissen 
landschap, in samenhang met een levensvatbaar landbouwgebruik. In dit gebied is de 
landbouwsector de drager van het landschap en er wordt gewerkt aan een inrichting 
met houtwallen en singels, (bloemrijke) akkerranden, lanen en natte ecologische 
verbindingen, gecombineerd met verschillende vormen van recreatieve routes.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Grote diversiteit in landschapseenheden en contrast tussen de voormalige woeste 

gronden, moerasbos-landschap en het agrarische cultuurlandschap.
• De kleinschaligheid in combinatie met de dichtheid van het moerasbos-landschap.
• De kleinschaligheid van het agrarisch cultuurlandschap met lineaire 

beplantingselementen. 
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De Lange Rekken



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  31

1900

2019

Landschap
De Lange Rekken is een beekdallandschap van 32 ha groot, dat zich bevindt tussen 
Dongen, Rijen en Tilburg. Het landschap bestaat uit de beken de Donge en de Grote en 
Kleine Leij. Het is een vochtig, open en rationeel verkaveld agrarisch cultuurgebied met 
enkele bospercelen en verspreide wegen en bebouwing met transparante wegbeplanting. 
Het geisoleerde gebied is de leefomgeving van bijzondere plantensoorten, vossen, reeën 
en vele soorten vogels.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Open en wijdse karakter van het landschap met een sfeer van een eeuwenoud 

natuurlijk beekdal.
• Structuur van dijken; Slapende dijk, de Hoge dijk/Lange dijk, de Dwarsdijk en 

Brouwersdijk.
• Oevers en gronden grenzend aan de Donge zijn van ecologisch belang.
• Wegbeplantingen.
• Kansen voor buffering van water 
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Boswachterij Dorst
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Landschap
Boswachterij Dorst is een uitgestrekt bosgebied van 1.117 ha groot tussen Rijen, 
Oosterhout, Teteringen en Dorst. Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos 
dat is aangeplant op het voormalig heidegebied Seterse Heide in het begin van de 19e 
eeuw. Tientallen jaren later werd het bos weer gekapt, zodat het als militair oefenterrein 
kon dienen. Hierdoor ontstonden zandverstuivingen, waardoor eikenhakhout houtwallen 
geplaatst moesten worden nabij de buurtschappen om zich te beschermen tegen het 
zand. 

Toen het aan het einde van de 19e eeuw in bezit kwam van Staatsbosbeheer, werd 
het opnieuw beplant als bos. In de loop der tijd is het gebied veranderd in een grove 
dennenbos, met een gedeelte jonge bebossing van naald- en loofhout en veel houtopslag 
in de oudere bossen. De vegetatie is nogal arm en bestaat uit grassoorten, struikheide 
en dergelijke. Het Cadettenkamp en de Dongense Heining zijn de enige overgebleven 
zandverstuivingen. Verspreid liggen restanten van voor de ontginning; oude 
eikenberkenbosjes en heideveldjes en verder nog een aantal leemputten en het terrein 
wordt doorsneden door de spoorlijn Breda-Tilburg.

Doordat de bossen zijn ingesloten door verstedelijkte kernen, komen er veel recreanten. 
De omliggende bossen worden weer gevarieerder gemaakt, zodat de vroegere eenzijdige 
oriëntatie op houtproductie wordt doorbroken. Naar het noordoosten zet de boswachterij 
zich voort in het natuurgebied De Duiventoren. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit in landschappelijke elementen; oud dennenbos, jong naald- 

en loofhoutbos, kleine heide vegetaties, leemputten en een paar kleine 
zandverstuivingen.

• Grote recreatieve functie voor omwonenden, het is een uitloopgebied voor het 
stedelijk gebied.
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Stadsbos013
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Landschap
De afwisseling in de natuurlijke ondergrond bestaande uit reliëf, samenstelling van de 
bodem en het bijzondere watersysteem, geeft een grote diversiteit aan landschappen 
op een klein oppervlakte, zeer dicht bij de stad gelegen. De ligging boven op 
de Feldbissbreuk is een van de oorzaken van de grote diversiteit aan bijzondere 
geomorfologische en hydrologische situaties. Van droge heide complexen, rijke 
loofbossen, monumentale landgoederen, tot drasse en moerige beekdalen.

Door grote afwisseling in de natuurlijke ondergrond in combinatie met relatieve rust 
en continu natuurbeheer zijn met name in het zuidelijk deel van het stadsbos enkele 
waardevolle natuurlandschappen ontstaan met hoge natuurwaarde. De beekdalen van 
de Oude Leij, Groote Leij en Hultense Leij zijn potentiele ecologische verbindingen die 
verschillende natuurkernen met elkaar kunnen verbinden.

Het stadsbos heeft ook een zeer hoge cultuurhistorische waarde. De ontstaans-
geschiedenis is nauw verbonden met zowel de geschiedenis van Tilburg als met de 
ontwikkeling van het Brabantse landschap. Er zijn parken ontworpen door beroemde 
landschapsarchitecten en er is een schat aan bijzondere architectonische gebouwen van 
alle tijden en van alle stijlen. Het jaarlijkse evenement Lustwarande brengt hedendaagse 
kunst in het stadsbos.

Er is een grote verzameling aan recreatieve functies aanwezig in het stadsbos. Sommige 
functies hangen samen met het verleden, maar ook nieuwe recreatieondernemers gericht 
op lifestyle en gezondheid vinden nu al hun plek in het stadsbos. De contramal van de 
stad biedt rust, ruimte, sport, gezondheid, vertier en ontspanning. Het recreatief gebruik 
concentreert zich voornamelijk rondom de landgoederenzone en de Oude Warande langs 
de Bredaseweg. Het gebied ten westen van de Oude Leij wordt echter weinig bezocht.

Het stadsbos is meer dan alleen de bosgebieden aan de oostzijde van de Oude Leij. Juist 
de aanwezigheid van besloten bosgebieden én open landschappen met lange zichtlijnen 
en de mogelijkheid om de horizon te zien bepalen de identiteit van het stadsbos.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Verhalen van vroeger; de agrarische geschiedenis van Brabant is af te lezen aan 

het landschap en ook kent Tilburg een rijke geschiedenis.
• Afwisseling in natuurlijke ondergrond
• Diversiteit aan natuurgebieden met hoge biodiversiteit
• Hoge culturele waarde
• Rijke verzameling aan diverse recreatieve functies
• Krachtige ondernemers, bewoners, gebruikers en grondeigenaren
• Goede bereikbaarheid
• Afwisseling in bosgebieden en open gebieden
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Park Moerenburg
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Landschap
Park Moerenburg is een aantrekkelijk kleinschalig mozaiëklandschap met alle kenmerken 
van een pre-industrieel landschap dat gecombineerd werd met recreatieve voorzieningen, 
boerderijhoeves en andere historische bebouwing. Het gebied is herkenbaar door 
cultuurhistorische iconen als de 19e eeuwse Abdij Koningshoeven en de moderne 
contouren van Huize Moerenburg dat verwijst naar het middeleeuwse kasteel.  

Duurzame landbouw (biologische veeteeltbedrijven, stadsgroentetuin etc), kleinschalige 
weide- en akkerpercelen, hakhoutwallen, struwelen, poelen en bloemrijke graslanden zijn 
kenmerkend voor dit landschap. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit aan landschappelijke elementen door het kleinschalig 

mozaiëklandschap; weides en akkers, hakhoutwallen, struwelen, poelen en 
bloemrijke graslanden.

• Hoge cultuurhistorische waarde; cultuurhistorische iconen, boerderijhoeves etc.
• Goede samenwerking van landschap en landbouw.
• Hoge recreatieve waarde; recreatieve voorzieningen, fiets- en wandelpaden 

structuur.
• Poort van het Groene Woud.
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Mozaiek landschap Oisterwijk/Haaren/Udenhout
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Landschap
Het landschap tussen Udenhout, Oisterwijk en Haaren is zeer gevarieerd. Het bevindt zich 
op een dekzandrug en wordt doorkruisd door de N65. Voorheen bevond zich rondom deze 
hoofdweg dichte bebossing, her en der wat heide en percelen met boomteelt. Vandaag de 
dag zijn dit voornamelijk percelen met boomteelt. Rond 1890 is in dit gebied begonnen 
met het winnen van leem en zand, waardoor de Leemputten ontstaan zijn.

Rondom Udenhout en Oisterwijk, bevindt zich een agrarisch cultuurlandschap met 
grotere en kleine esdekken. De structuur van wegen, bebouwing en blokvormige 
percelering is nog goed zichtbaar in het huidige landschap. Het bodemgebruik was 
voornamelijk bouwland en boomteelt. Van oorsprong liggen de esdekken rond de dorpen 
en gehuchten, zoals ook hier het geval is. Kenmerken voor dit landschap zijn houtwallen, 
houtsingels, slootjes, poelen en bosjes. Verder zijn de bolle ligging, openheid, steilranden 
en zandpaden ook karakteristieke kenmerken van een esdekken landschap.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Cultuurhistorisch gebied met variatie in landschapselementen zoals houtwallen en 

bosjes.
• Hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van de esdekken.
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Oisterwijkse vennen
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De Oisterwijkse vennen is een heidegebied dat beplant is met dennenbos, waarin 
een groot aantal vennen en enkele heiderestanten liggen. De uitgestrektheid en 
verscheidenheid aan bos in het Natura 2000-gebied bepaalt de rijkdom aan bosvogels en 
aan bos gebonden dieren zoals de eekhoorn.

Het gebied heeft een eigen uitstraling, met name de karakteristieke afwisseling van soms 
reliëfrijke, oude bosopstanden op voormalig heide- en stuifzandgebied, afgewisseld met 
vele vennen. De bossen hebben een hoge landschappelijke waarde door de aanwezigheid 
van oude, monumentale dennenbomen.

Vooral de drogere, inheemse, gemengde bossen zijn beeldbepalend, deze bossen 
bevatten grove den, eik, beuk, berk met hier en daar kleine delen naaldbos met douglas 
en fijnspar en het vochtigere hoogveenbos met berk en wilg. Een deel van het dennenbos 
behoort tot de oudste dennenbossen van Nederland met dennen die aangeplant zijn 
in het begin van de negentiende eeuw. Vooral langs het Van Esschenven groeien 
indrukwekkende grove dennen, van wel 150 tot 200 jaar oud, die een speciale sfeer 
geven aan de beleving van de bosrand langs het ven. In het zuidelijk deel wordt het bos 
afgewisseld met hoogveenbos in met veenmos verlande laagtes, zoals de Achterste en 
Middelste Kolkvennen.

Daarnaast hebben de Oisterwijkse vennen een lange recreatiehistorie. Van oudsher 
kwamen er mensen om te kuren, het water in de vennen had namelijk de naam 
goed te zijn voor de gezondheid. Deze historie van zwemmen in de vennen wordt 
momenteel voortgezet in het Staalbergven waar een deel van het ven is ingericht als 
openluchtzwemvoorziening dat in beheer is bij de gemeente.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Uitgestrekt gebied met een verscheidenheid aan bos.
• Eigen uitstraling met karakteristieke afwisseling van bosopstanden, heidegebied 

en vele vennen.
• Hoge recreatieve waarde door zijn geschiedenis als kuuroord en 

huidige openluchtzwemvoorziening, en het enorme aanbod in fiets- en 
wandelvoorzieningen.
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Molenakker



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  43

1900

2019

Landschap
De Molenakker ligt op een uitloper van een dekzandrug, die de waterscheiding tussen de 
Reusel en de Rosep vormt. De beeksystemen werden optimaal landbouwkundig gebruikt. 
Op de lagere delen waren de weides en beemden en op de rijkere hogere gronden van 
buurtschappen Hild, Heiligeboom en ‘t Stokske lagen grotere akkerpercelen. Uittredend 
kwelwater van de dekzandrug vind ook plaats in het gebied ten zuiden en zuidwesten 
van het Allemansven. In het hart van het gebied ligt een min of meer noord- zuid 
georiënteerde hogere zandrug.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Vergezichten door hogere ligging op dekzandrug.
• Twee beekdalen die het gebied doorkruisen.



44

Oisterwijkse heide
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Landschap
De Oisterwijkse Heide is ook een jonge heide ontginning en het gebied ligt op een 
uitloper van een dekzandrug, die de waterscheiding tussen het Beerze en de Rosep 
vormt. Het bosrijke landschap was in de middeleeuwen van bosrijk omgevormd 
door houtkap en overbeweiding naar woeste grond, bestaande uit droge en natte 
heidecomplexen, vele vennen, kwelgebieden langs de voet van de
dekzandrug en broekgebieden in de beekdalen.

Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e  eeuw zijn veel woeste gronden 
ontgonnen. Door gebruik van kunstmest voor de bemesting van de akkers verloren de 
heidevelden hun oorspronkelijke functie voor de landbouw in de potstalcultuur. Op de 
uitgestrekte Loghtse heide en Klein Oisterwijkse heide zorgden landbouwontginningen en 
uitgebreide bebossingprojecten voor een landschappelijke ommekeer van open gebieden 
naar verdichte en kleinschaligere landschappen. Een deel van de Oisterwijkse heide werd 
militair oefenterrein en bleef heidegebied.

Rijke handelaren kochten de landen en vormde ze om tot landgoederen. Men legde een 
rechthoekig patroon van wegen en waterlopen aan, waarbinnen percelen landbouwgrond 
of bos werden aangelegd. Nieuwe pachtboerderijen werden gebouwd op plaatsen die 
tot dan onbewoond waren geweest, bestaande boerderijen in de buurt aangekocht en 
omgevormd tot een meer modern agrarisch bedrijf.

Maar het belangrijkste was het reguleren van de ontwatering van het gebied. De heide 
gebieden waren vaak nat en dras, de beemden van de Rosep zeer moerassig. Bestaande 
greppels werden sloten, en nieuwe sloten werden gegraven naar deze treksloten 
en de Rosep, zodat het drasse terrein voldoende werd drooggelegd en omgevormd 
werd naar graslanden en akkers. De hogere droge heidegronden bestemden men na 
doelmatige bewerking van ploegen, begreppeling, bemesting, en inzaai van lupine tot een 
bosplantage. De zeer moerige gronden aan de Rosep werden niet direct ontgonnen.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Nieuwe heideontginning met restanten van het oorspronkelijke gebruik van de 

heide, o.a. beplantte stuifduinen, houtwallen en zandwallen en routes naar Gilzen 
en Alphen.

• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 
beplantingen.

• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 
veeteelt en akkerbouw.

• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen.
• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
• Voormalige landgoederen.
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Het land van Hilver
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Landschap
Het land van Hilver bestaat onder andere uit verschillende landgoederen. Landgoed 
Groenendaal omvat een deel van het beekdal van het Spruitenstroompje, met smalle 
strookvormige percelen bouw- en grasland en buitenplaats Groenendaal op de westelijke 
oever van de beek. Langs de beek liggen enkele oudere en recent gegraven leemputten, 
waar broekbosjes zijn ontstaan. Het landhuis heeft een tuin in landschapsstijl met aan 
het Spruitenstroompje gekoppelde vijvers, oude loofbomen, een monumentale oprijlaan 
en diverse graslanden. 

De Utrecht is een bijzonder omvangrijk landgoed, grotendeels bestaande uit 
productiebossen en landbouwgronden. Van zuid naar noord loopt het beekdal van de 
Reusel door het gebied, met verschillende middeleeuwse ontginningen. Bij de aanleg 
van het landgoed zijn deze buurtschappen met hun akkercomplexen grotendeels bebost, 
maar ze zijn nog herkenbaar door hun hogere ligging, steilranden en wallen. 

Annanina’s Rust is een landgoed uit het begin van de 20e eeuw, aangelegd op de 
vroegere Diessensche Heide. Het zuidwestelijk deel is aangelegd in landschapsstijl 
met loofbossen, bosschages en slingeren zandpaden, en in de overige delen wordt het 
rationele patroon van ontginningsbossen gehanteerd met een gelijke verdeling tussen 
loof- en naaldbos. 

Annanina’s Rust grenst in het oosten aan Diessens Broek. Hier is over een oppervlakte 
van 60 hectare de overbemeste bodemlaag afgegraven. Sindsdien bepaalt de Reusel zelf 
haar loop, over een breedte van 100 meter. Het beekdal was al rijk aan weidevogels, 
maar nu broeden er nog veel meer. Daarnaast kan door deze natuurontwikkeling veel 
water worden geborgen, waardoor Moergestel droge voeten houdt. 

Ten westen en noorden van Hilvarenbeek liggen twee grote akkercomplexen met 
esdek, bolle ligging, openheid, steilranden en zandpaden. Het huidige bodemgebruik is 
grotendeels grasland, een kleiner gedeelte bouwland en enkele percelen boomteelt. De 
percelering op het akkercomplex is tamelijk onregelmatig blokvormig. 

Het land van Hilver dient als brongebied voor de Reusel als de Beerse, hierdoor komt er 
watergebonden natuur voor in de brede beekdalen en dit is ideaal voor weidevogels.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit aan landschappelijke elementen; beboste landgoederen, open 

beekdalen en open en uitgestrekte akkercomplexen.
• Hoge cultuurhistorische waarden; verschillende oude landgoederen met 

oorspronkelijke inrichting en landschap.
• Overgang van grootschalig geperceleerde akkercomplexen naar kleinschalig 

geperceleerde akkers in het beekdal.
• Verschillende landschappelijke elementen per landgoed.
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Landgoed de Baest
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Landgoed Baest kent een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Het landgoed is 
ontstaan in de 12e eeuw door de abdij van Berne en later uitgebreid door de abdij van 
Tongerlo, op de plaats waar de kern van het landgoed zich nog steeds bevindt. Na de 
kerkelijke herindeling in 1559 komt de abdij van Tongerlo onder het bezit van Bisdom 
’s-Hertogenbosch. Het werd door Bisschoppen gebruikt als zomerhuis|buitenplaats om de 
stad te ontvluchten, maar de bezetting van ’s-Hertogenbosch in 1629 maakte hieraan een 
einde en alle kerk- en kloostergoederen werden verkocht aan particulieren.

Landgoed Baest bestond uit één herenhuysinge en twee hoeves met omliggende 
landerijen en bos en daarna zijn er nog eens drie boerderijen bijgebouwd, de Beukehoef, 
de Lindehoef en de Masthoef. Rond 1850 wordt het huis wordt verbouwd tot het 
huidige formaat en in die tijd ontstonden een aantal nieuwe ontwikkelingen, namelijk 
vloeiweides. Later wordt er ook geëxperimenteerd met nieuwe bosbouwtechnieken en 
breiden de gronden uit door aankopen. 

In de afgelopen 250 jaar is er een landschapspark ontstaan met formele elementen uit 
de 17e en 18e eeuw, zoals strakke lanenpatronen en de ganzepoot. De latere ontginningen 
van de heide zijn in dezelfde strakke patronen. Rond 1800 ontstaan er in het park hier 
en daar ook stukjes landschapsstijl, kronkelende paden, met doorzichten naar de Beerze, 
weides of woeste grond en rond 1850 worden er nog een aantal lanen toegevoegd. Het 
wordt nooit helemaal een landschapspark zoals bij vele andere landgoederen uit die 
periode te zien is. Het blijft een productiebos en akkercomplex met parkelementen. Rond 
1962 wordt een prachtige formele tuin aangelegd rondom het huis en elementen zoals 
de moestuinmuur hersteld. In 2008 wordt de eigendom van het Landgoed over gedragen 
aan Stichting Landgoed Baest. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Grote cultuurhistorische waarde voor zowel de bebouwing als de tuin en 

omgeving.
• Diversiteit aan landschappelijke elementen; bebossing, vloeiweides, lanen en 

weides.
• Zichtbaar landschap door zichtlijnen en uitzichtplekken.



50

Esdekkenlandschap van Hilvarenbeek
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Het esdekkenlandschap is een kleinschalig cultuurlandschap wat ontstaan is in de 
vroege middeleeuwen. De kleinschaligheid sluit aan op de landbouwmethoden die men 
destijds hanteerden. Deze landbouwmethoden zijn sterk veranderd in de loop der jaren, 
waardoor het landschap ook veranderde. Op een paar plekken rondom Hilvarenbeek is 
dit kleinschalige cultuurlandschap met esdekken nog te vinden, zoals in akkercomplex 
Hilvarenbeek en akkercomplex Biest|Westerwijk. Dit zijn grote akkercomplexen met 
esdek en het huidige bodemgebruik is voornamelijk grasland, bouwland en enkele 
percelen boomteelt. 

De structuur van wegen, paden, bewoning en blokvormige percelering is weinig 
veranderd in de akkercomplexen en is daardoor nog goed zichtbaar in het landschap. 
Van oorsprong liggen de esdekken rond de dorpen en gehuchten en ze worden getypeerd 
door houtwallen, houtsingels, slootjes, poelen en bosjes. Verder zijn de bolle ligging, 
openheid, steilranden en zandpaden ook karakteristieke kenmerken van een esdekken 
landschap.

Door de grote verscheidenheid in biotopen en landschapselementen is de biodiversiteit 
van dit kleinschalige cultuurlandschap hoog, er leven veel planten en dieren. Omdat dit 
landschap van oudsher rond de dorpen en gehuchten liggen, zijn er typische dorpsrand 
planten- en diersoorten te vinden. Door juist op de plaatsen waar dit landschap nog 
aanwezig is het kleinschalige cultuurlandschap te versterken zal de biodiversiteit rond de 
dorpen toenemen. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Kleinschalig gebied met variatie in landschapselementen zoals houtwallen en 

bosjes.
• Hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van de esdekken.
• Hoge biodiversiteit; dorpsrand biotoop.
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Gorp & Roovert
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Landschap
Landgoed Gorp en Roovert ligt in de brede beekdalzone van de Leijen en kent een 
karakteristieke opbouw van nat naar droog, vele gradiënten en bijzondere ruimtelijke 
en hydrologische ontwikkeling. Deze karakteristiek opbouw wordt versterkt door de 
introductie van kleinschalige landschapselementen vooral op de flanken van het beekdal, 
het vasthouden van water en het uitbreiden van het recreatieve netwerk richting Beekse 
Bergen.

Het landgoed zelf bestaat uit uitgestrekte oude loofbossen, naaldbossen en gemengde 
bossen, waarbinnen grote en kleine enclaves van grasland en akkers liggen. De sterk 
meanderende Rovertsche Leij, de grote heidevelden van de Roovertsche Heide en de 
Aalstheide en diverse vennen zijn nog aanwezige onderdelen van het oorspronkelijke 
landschap. In het oostelijke deel laat het reliëf zien dat hier vastgelegde stuifzanden 
aanwezig zijn. 

Het gebied is doorsneden door lanen en zandpaden en voorzien van diverse gebouwen. 
Het landgoed Gorp en Rovert is te beschouwen als een kasteelgehucht met verspreid 
liggende boerderijen. Het landgoed bezit een warende/sterrenbos uit 1758 en 
een bijzonder bouwwerk betreft het jachthuis uit 1870-1900, nu gekend als het 
kasteeltje met karakteristieke spietorentjes. In 1920 kwam het landgoed in bezit van 
textielfabrikant Van Puijenbroek. Hij liet grote delen beplanten met naald- en loofbos 
binnen een rationeel patroon van parallellen en dwarsen.Het landgeod leverde goed 
grondwater en biomassa-energie aan de textielindustrie in Goirle.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Beekdalzone met verbindingen tussen rand Goirle en het landgoed Gorp en 

Roovert.
• Droge deel van het beekdal overgang naar landgoed heeft geringe ruimtelijke 

aandacht.
• Afwisseling van landschappelijke elementen; dichte bebossing en open enclaves 

van grasland en akkers. 
• Cultuurhistorische waarde; kasteelgehucht met verspreid liggende boerderijen.
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Regte Heide
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Landschap
De Regte Heide wordt ingekaderd door twee beekdalen, de Oude Leij in het westen en de 
Poppelsche Leij in het oosten, en een landgoederenzone. De overgang van de heide naar 
beekdal is over een lengte van 3 km ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire 
hoogteverschillen op van wel 5 meter.

Het beekdal dat door de Oude Leij wordt gevormd in het westen van de Regte Heide heet 
ook wel Riels Laag en biedt een scherp contrast ten opzichte van de droge heide. 
Het gebied vormt een natuurhart en bestaat uit een grote diversiteit aan landschappen 
en het is goed beleefbaar door een goed routenetwerk waarbij de kwetsbare natuur wordt 
ontzien. Daarnaast is het gebied is open en weids, wat karakteristisch is voor heide. De 
Regte Heide is een Natura 2000 gebied en ook de Brakelse Heide en de beekdalen binnen 
dit gebied bieden hoge actuele of potentiële natuurwaarden. 

Je hebt een mooi uitzicht op die beekdalen vanaf de ‘Vijfberg’: een reeks grafheuvels uit 
de Bronstijd (2000-700 vóór Christus). De heuvels zijn een spoor van een nederzetting 
uit die tijd en ze zijn in de jaren ‘30 opgegraven. Daarnaast heb je vanuit het gebied een 
mooi uitzicht op de skyline van Tilburg.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Regte heide ligt op maasterrasmassief tussen de twee beekdalen, bestaande uit 

hooggelegen (droge) voedselarme heide naar een laaggelegen (nat) voedselrijk 
beekdal.

• Kwetsbaar Natura 2000 gebied.
• Ontginning Landgoederen van verschillende periodes, gelegen in de zone van 

overgangen dekzandruggen en de bovenloop van de beken.
• Landgoed Nieuwkerk, Landgoed De Hoevens en Het Ooievaarsnets.
• Spectaculaire hoogteverschillen in de middenloop van de twee beekdalen.
• Beekdal bestaat uit beemden, overstromingsvlakten (daterend uit de 

middeleeuwen), gestuurde bergingen en moerputten.
• Bijzondere hydrologische samenhang, infiltratie boven op de zandrug en 

uittredend kwelwater aan de voet van de zandrug.
• Katsbogte kent rijke historie, is een bronnengebied maar verrommelt nu.
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Rielsche Heide
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Landschap
De Rielsche Heide is een jonge heide ontginning, een ruim opgezet open landbouwgebied 
met efficiënt ingerichte verkaveling en verspreid liggende erven, enkele historische 
routes en lanen en hier en daar beplantte stuifduinen en zandwallen. De Hultensche Leij 
doorsnijdt het open gebied en heeft potentie tot een natuurlijke beek en waterbuffer. 
Door de ontwikkeling van een netwerk van kruidenrijke bermen en randen ontstaat een 
biodivers agrarisch landschap.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Nieuwe heideontginning met restanten van het oorspronkelijke gebruik van de 

heide, o.a. beplantte stuifduinen, houtwallen en zandwallen en routes naar Gilzen 
en Alphen.

• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 
beplantingen.

• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 
veeteelt en akkerbouw.

• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen (1 of 
2 rijen).

• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
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Gilzesche Heide
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Landschap
De Gilzesche Heide is ook een jonge heide ontginning en net als de Rielsche Heide een 
open landbouwgebied met ruim opgezette percelen. De verkaveling is efficiënt ingericht 
en de erven liggen verspreid door het gebied. Hier en daar zijn nog historische routes 
zichtbaar.

Het gebied vormt ook de buffer tussen het agrarische gebied aan de ene kant en aan de 
andere kant de natuur- en bosgebieden rond Chaam. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 

beplantingen.
• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 

veeteelt en akkerbouw.
• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen (1 of 

2 rijen).
• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
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Chaamse bossen & Alphense Bergen
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De bosgebieden rondom Chaam zijn ontstaan uit vroegere woeste gronden. Een groot 
deel van het gebied bestaat uit dit landschapstype en bestaat voornamelijk uit bosgebied 
afgewisseld met vennen en heidevelden. 

De bosgebieden liggen voornamelijk op de droge, hoge zandgronden, de dekzandruggen. 
Deze door de wind afgezette grofzandige gronden waren onvoldoende vruchtbaar 
voor agrarisch gebruik en waren eeuwenlang alleen bruikbaar als gemeenschappelijke 
heidegrond waar schaapskudden de schaarse mineralen bij elkaar graasden. Na het 
overbodig worden van de schaapskuddes, bleken deze gronden voldoende geschikt voor 
houtteelt en ook aantrekkelijk voor de aanleg van landgoederen. 

Het gebied vormt structuurbepalende elementen. Ze zijn over het algemeen dicht 
beplant en worden doorsneden door een raster aan onderhoudspaden. In de bossen 
zijn nog enkele open plekken aanwezig in de vorm van vennen en heidevelden. Buiten 
deze grootschalige eenheden zijn in het agrarisch gebied enkele kleinere boseenheden 
aanwezig, die zorgen voor een coulisseachtig effect. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Contrast in open heidevelden en dichte bebossing.
• Structuurbepalende elementen; dichte bebossing die doorsneden wordt door 

onderhoudspaden en afwisseling met open plekken.
• Coulisseachtig effect in het agrarisch gebied door kleinere boseenheden.
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https://www.visitbrabant.com/nl/locaties/2558488508/nationaal-park-loonse-en-drunense-duinen
https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/documents
https://www.natuurpoorten.nl/locaties/de-seterse-hoeve
http://www.wandelpaden.com/seters.html
https://www.genietenbijbeum.nl/omgeving/landgoed-dorst
https://www.landgoedbaest.nl/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/ten-oosten-van-tilburg/regte-heide-and-riels-laag/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-kempen/new-bl-content-pagina-t2.2-t2.3-t3.3-2/
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Tilburg

Loon op Zand

Waalwijk
Heusden

Oisterwijk

Hilvarenbeek

Goirle

Gilze en Rijen

Dongen

Bijlage 1: Landschappelijke analyse regio Hart van Brabant

Projectgebied met gemeentegrenzen

Geohydologie Geomorfologie Bodemtype

Maaiveldhoogte Geologie en breuken

Geomorfologie | Bodem
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Waterkering en waterberging Historisch natte gebieden Waterfuncties

Grondwaterbeschermingsgebieden Beschermde gebieden waterhuishouding + Natte Natuurparels Natuurlijke en historische overstromingsgebieden
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Energie uit de grond KWO
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Landgebruik Veehouderij en natuur

Natuurbeheertypen | AmbitieNatuurbeheertypen | HuidigNatuurnetwerk Brabant
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Zuiderwaterlinie, ontwikkelingsvisie
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Cultuurhistorie | Erfgoed 
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Ontwikkelingsperspectief

Bijlage 2: Ruimtelijke visie Hart van Brabant





'Februari 2019

'Friso Waagmeester

'Lambert den Dekker

Regionale Structuur 

Warmte

'Hart van Brabant



Conclusies eerste onderzoek

'3 oplossingsrichtingen: regionaal, lokaal en individueel.

'2 denkrichtingen: Met een regionaal warmtenet (a la Amer) en zonder regionaal warmtenet.

'Veel onzekerheid of onbekendheid over beschikbaarheid bronnen/warmteaanbod.

'Nader onderzoek nodig om meer helderheid over de bronnen/ het aanbod te krijgen.



Combineren van mogelijkheden
'Bron tot woning is samenhangend geheel 

Oplossings-

richting

Bron Opslag Collectieve 

conversie

Distributienet Installatie in 

woning

Schaalgrootte Consequenties

HT/MT-Restwarmte - -

Geothermie - -

Biomassa - Bioketel Regio of Wijk

Zonthermisch 'Ecovat' - Buurt 

(25-250)

LT-Restwarmte

TEO/TEA

LTA -

LT-Restwarmte -

TEO/TEA -

LTA - -

Zonthermisch 'Ecovat' - Buurt 

(25-250)

Buitenlucht - -

Bodemlus - -

3b Hybride WP met 

biogas

- - Biogas/ 

Elektrisch

Hybride 

Warmtepomp 

met CV-ketel

Woning 40-70°C in de woning, goed isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren, meer 

elektravraag tbv WP. Biogasketel voor 

piek en tapwater.

1

2

3a

LT, ±15°C

niet 

geisoleerd net

WKO

MT, 75°C

geïsoleerd net

Warmtepomp

Wijk /Buurt 

(25-2000)
40°C in de woning, goed isoleren 

noodzakelijk, LT-verwarming, 

Meer elektravraag tbv WP (per woning)

All electric Warmtepomp Woning

Afleverset

Regio

70°C in de woning, rendabel isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren

WKO
Warmtepomp

Wijk 

(250-2000)

70°C in de woning, rendabel isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren, 

Meer elektravraag tbv WP (collectief)
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Hart van Brabant: samengevat

Gemeente Denkrichting Oplossingsrichting Termijn Techniek Opmerking

Kort HT restwarmte of bestaande BIO

Lang GEO (na SCAN onderzoek)

Kort TEO

Kort LT restwarmte

Kort RWZI

Lang LTA (na onderzoek)

Kort Warmtepomp

Middel Hybride warmtepomp met Biogas

Kort TEO

Kort LT restwarmte

Kort RWZI

Lang LTA (na onderzoek)

Kort Warmtepomp

Middel Hybride warmtepomp met Biogas

Gilze en Rijen, 

Goirle, (Haaren,) 

Heusden, 

Hilvarenbeek,Loon 

op Zand, Oisterwijk

A 2

3a/3b

Tilburg, Dongen, 

Waalwijk

B 1

2

3a/3b

Gekoppeld aan Amernet

Lokaal net

Individueel

Individueel

Lokaal net
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Aanbod: ingedeeld per oplossingsrichting
'Bronnen die ‘nu’ beschikbaar zijn, uitgaande van gemiddelde besparing

We gaan uit van de totale vraag van 10.528TJ.

Van oplossingsrichting 1 en 2 is de potentie bepaald. 

Voor oplossingsrichting 3 (biogas) is een aanname 

gedaan. 

De besparing (gemiddeld 20,2%) is ingeschat. 

Wat overblijft moet dus met oplossing 3 (elektra) 

worden opgelost.
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Aanpak Verdieping

• Ronde langs gemeenten: gesprek om informatie te delen 

• Gesprekken met thema’s: Biomassa, Geothermie, Bedrijven (restwarmte) en Amer-werkgroep.

• Opnieuw uitwerken denkrichtingen: welk aanbod worden gebruikt voor uitwisseling tussen gemeenten?

• Conclusies regionaal: energetisch en kijken naar gevoeligheid.

• Uitwerking per gemeente

• Euro’s en CO2 van de oplossingen

• Roadmap



Gemeenten

'Dongen: 

• Er zijn meerdere bedrijven met restwarmte in Dongen. Blueterra geeft alleen het totaal en het aantal bedrijven. 

Medewerkers van de gemeente maken een ronde langs de bedrijven.

'Gilze en Rijen: ideeën: 

• AHPD: vergisting. Nog niet zover dat het bruikbaar is.

Goirle:

• Asfaltwarmte. Prille ontwikkeling, nog geen getallen. Toepasbaar als LT-bron.

• Biomassa Puyenbroek. Eigen hout, levering aan zorginstelling. Onderdeel van biomassa.



Gemeenten

Heusden

• Koppeling steenfabriek/ Hedikhuizen/ Herpt wordt onderzocht

• Warmte-uitwisseling Drunen: metaalbedrijven/tuinders met WKK: ideeën, nog geen plan.

Hilvarenbeek

• Biomassa Esbeek (Clean Minerals): mestvergisting. Er lijkt veel mest, hoge verwachtingen, maar op welke termijn?

• AHPD: Kan dit ook obv varkensmest? Mestvergisting zit wel in de biogasberekening. 

Loon op Zand

Geen extra informatie

Oisterwijk en Haaren: 

• is TEO mogelijk uit Voorste en Achterste Stroom? Nu niet meegenomen, te klein.

• Composteerbedrijf Biezenmortel: geen informatie van

• Leemkuilen Haaren: mogelijk voor opslag of TEO? Onderdeal van Natura 2000.



Gemeenten

Tilburg:

• Uitgangspunt: Als Amernet wordt uitgebreid dan met 10.000 weq a 30GJ � 300TJ

• Er zijn bedrijven met restwarmte in Tilburg. Blueterra geeft totaal TJ en het aantal bedrijven.

• Er is eerder onderzoek gedaan naar geothermie, maar nog zonder boring. Er wordt nu gewacht op de uitkomsten van het 

SCAN-onderzoek.

• Er zijn initiatieven om bestaande woningen te koppelen aan een wko systeem (Fabriekskwartier met Piushaven en 

Tilburg-Zuid met asfaltwarmte van A58)

Waalwijk:

• Host, biogasopwerking (Gansoyensesteeg). Biogas/groengas uit voedingsmiddelenindustrie (zit niet in biogastelling, 

maar wordt al geleverd.

• Biomassa-stoom-productie: wordt nog gebouwd. Herkomst biomassa onbekend.

• Warmtenet aanwezig in Sprang-Capelle/Nieuwe-Vaart t.b.v. tuinbouw.

• Ideeën voor WKO Akkerlaan, zwembad, school, zorg, wonen.

• 80-meter-bepaling voor de bodem (provincie)

• Er is een nog producerende gaswinning in Waalwijk (3km diep)



Themagroepen

• Restwarmte (40-50°C): informatie ontvangen uit onderzoek dat Blueterra voor de provincie heeft uitgevoerd. (# bronnen 

en hoeveelheid TJ per gemeente)

• Biomassa en biogas: input van realistisch potentieel ontvangen uit rapportage RHDHV voor provincie (vaste biomassa 

en biogas in TJ per gemeente)

• Geothermie en lage temperatuur aardwarmte: gesprek met Erik Heskes van provincie. Geo op dit moment niet 

ingeschat. Lage temperatuur warmte kansrijk, maar per locatie te detailleren.

• HT-Amernet: gesprek met regiegroep Amernet. Geen heldere uitgangspunten. Voorlopig houden wij 3 opties aan: 

bestendigen, groei, afbouwen.



Reflectie op het aanbod
'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?

'Meerdere gemeenten stellen vragen bij betrouwbaarheid van warmtebronnenregister � uitgangspunt is dat wij informatie 

terugkoppelen aan warmtebronnenregistergroep.

'Biomassa: gebaseerd op de studie van RHDHV voor de Provincie. Volume brandbare stromen omgerekend naar realistisch 

potentieel. Uitgedrukt in TJ.

'Biogas (of opgewerkt naar Groengas): gebaseerd op de studie van RHDHV voor de Provincie. Volume vergistbare 

stromen omgerekend naar realistisch potentieel. Uitgedrukt in TJ. Voor nu rekenen we alles toe aan de gebouwde 

omgeving. Nog geen verdeling over GO, transport en industrie.

NB: Waterstof is nu niet meegenomen, omdat het nog niet beschikbaar is en beschikbaarheid voor gebruik in de gebouwde 

omgeving nog onduidelijk is. Indien het beschikbaar komt, dan meenemen in volgende versie van regionale structuur 

warmte.



Reflectie op het aanbod

'Geothermie: op dit moment onduidelijk wat de potentie is in Hart van Brabant. Nader onderzoek (SCAN, 2021) zal meer 

duidelijkheid geven. 

'Thermische energie uit Oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA uit RWZI): deze bronnen zijn op dit moment 

beschikbaar.

'TEO: inschatting DWA obv oppervlakte en 1,5GJ/m2. Normaal i.c.m. wko, maar kan het zonder?

'TEA of riothermie uit RWZI: berekening o.b.v. het debiet per RWZI gemaakt.

'HT/MT-restwarmte: HT is Amernet in Tilburg: 1200 TJ. MT is restwarmte uit (grove) studie Blueterra: 1749 TJ (peiljaar 2018; 

NB: temperatuur is 40-50°C, naverwarming nodig). Voordat MT-restwarmte ingezet kan worden is zicht op continuiteit van 

de bedrijven nodig. Hoe lang kan/wil een bedrijf zich verbinden aan restwarmtelevering? 

'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?



Reflectie op het aanbod

'LT-restwarmte: Voorzichtig meenemen in berekening. LT: aanname voor supermarkt 100kW/ 2160GJ

'Zonthermisch; hiervan is nog geen inschatting gemaakt, maar is beschikbaar als er ruimte is om de zonnecollectoren te 

plaatsen.

'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?



Reflectie op het aanbod
'Lage Temperatuur Aardwarmte, uitgangspunten

'Lage temperatuur aardwarmte (25-40°C) : lijkt overal wel mogelijk, maar lokaal onderzoek nodig voor juiste diepte en 

temperatuur. Per project bepalen.

'Inschatting per gemeente:

'1000 weq per systeem, 1 systeem neemt 1 km2 ruimte, dus 1.000 weq/km2

Bepaling #verblijfsobjecten wonen en #km2 per bebouwde kom.

Als er >1.000 vob wonen / km2, dan bepaalt km2 de grens. Anders # vob wonen.

We gaan uit van 35 GJ / vob wonen. 

We gaan uit van 50% realistische dekking (dit is een pure voorzichtige aanname)



Besparen
'Uitgangspunt 20% of 50%

Verduurzamen begint uiteraard met besparen. Binnen de REKS Hart van Brabant is er een aparte werkgroep bezig die hier invulling aan 

geeft. Voor de inschatting van toekomstige warmtevraag hebben we dus een aanname gedaan van verwachte besparing.

De verwachte gemiddelde besparing is 20%. Die is een resultaat van rendabele besparingen voor woningen die op termijn een oplossing 

hebben met een aanvoer van 70°C en zeer goede isolatie die nodig is voor woningen die op lagere temperatuur (40°C) verwarmd worden.

Er is ook gevraagd een berekening te maken, uitgaande van 50% besparing. Deze is gemaakt en laat zien dat er dan ruimschoots genoeg 

aanbod is om de vraag te voldoen. Ook dan zal er energie uitgewisseld moeten worden, maar veel minder.

Voor het vervolg gaan we uit van de 20% besparing en de warmtevraag die daarmee samenhangt. Als het aanbod hiervoor voldoende is, dan 

is het ook voldoende als er meer wordt bespaard. 

De uiteindelijke doelstelling voor besparen zal door de werkgroep Besparen van de REKS worden voorgesteld.



2 denkrichtingen
'1. Regionale en lokale oplossingen

Er zijn bronnen die regionaal vervoerd kunnen worden (evt. met extra infra) en bronnen die alleen lokaal inzetbaar zijn.

Wel vervoer, regionaal inzetbaar: HT-Amer, MT-restwarmte, (Geothermie), HT biomassa (van alle 10 gemeenten)

Geen vervoer, lokaal inzetbaar: TEO, TEA, LTA, LT-restwarmte.

Of vervoer kansrijk is wordt bepaald door:

1. Of er een bestaand warmtenet is. Bijvoorbeeld het Amernet.

2. Of er beschikbare HT/MT-bronnen zijn?

3. Of de dichtheid van de gemeente hoog genoeg is voor een collectief regionaal warmtesysteem?

Als 1 van de 3 voorwaarden voldoet, dan is uitbreiding van een regionaal (Amer-)net te overwegen. Dit geldt voor Tilburg, Dongen, Waalwijk en Heusden. 

Als vervoer niet kansrijk is, dan past de gemeente lokaal inzetbare collectieve bronnen toe. (de overige 6 gemeenten)

De bron biogas/groengas is vervoerbaar, maar ook overal inzetbaar, daarom houden we deze van alle 10 gemeenten ‘in reserve’ als aanvulling op lokale 

inpassing. Tot slot is het ook mogelijk om ‘tekorten’ op te vullen met individuele all-electric oplossingen. 

Dit noemen we denkrichting 1.



2 denkrichtingen
'2. Lokale oplossingen

Een tweede denkrichting gaat ervan uit dat er alleen uitwisseling plaats vindt via bestaande infrastructuur (gas, elektra en wegen) en dat er geen nieuwe 

regionale Warmte-infra wordt aangelegd.

De bronnen HT-Amer, MT-restwarmte, (Geothermie), TEO, TEA, LTA, LT-restwarmte kunnen allemaal lokaal worden ingezet binnen de 10 gemeenten. (Binnen 

de gemeente kan wel nieuwe Warmte-infrastructuur nodig zijn.)

Via bestaande gasinfrastructuur en via de weg zijn biogas (als groengas) en HT-Biomassa goed vervoerbaar. Deze wordt gereserveerd om uit te wisselen en 

tekorten op te vullen. 

Dit noemen we denkrichting 2.



Denkrichting 1

20% besparing.

Regionaal “Amer-net” in Dongen, Heusden, Tilburg en Waalwijk. Lokale 

oplossingen in andere gemeenten. 

1. Alle lokale bronnen lokaal benutten

2. Alle HT Amer, HT BIO en MT Restwarmte voor uitwisseling in “Amer-net”.

3. Biogas als ‘ruilmiddel’ voor andere gemeenten.

Het gezamenlijk tekort in de “Amer”-gemeenten is 2.313TJ en het totale “Amer”-aanbod is 3.231TJ. Dit is voldoende.

Het gezamenlijk tekort in de “Lokaal”-gemeenten is 1.242TJ en het totale “Lokaal”-aanbod (=biogas/groengas) is 1.368TJ. Dit is voldoende.

All-electric-oplossingen zijn energetisch niet noodzakelijk.



Denkrichting 2

20% besparing.

Iedere gemeente lost de vraag lokaal op met lokaal aanbod

1. Alle lokale bronnen lokaal benutten. Ook HT/MT-restwarmte.

2. Alle Biomassa en Biogas/groengas worden gereserveerd voor uitwisseling met andere gemeenten.

Het gezamenlijk tekort in de gemeenten is 1.576TJ en het totale uitwisselbaar aanbod is 1.650TJ. Dit is voldoende.

All-electric-oplossingen zijn energetisch niet noodzakelijk.



Conclusies

Als we uitgaan van 20% besparen dan bieden beide denkrichtingen voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen. Als alle bronnen

uitpakken zoals we nu inschatten.

Indien de besparingsdoelstelling hoger wordt of als we ermee rekenen dat een deel van de vraag met all-electric wordt ingevuld, dan is er 

meer flexibiliteit om met bronnen te schuiven (toch minder beschikbaar, in andere gemeente inzetten, etc.)

Om alle gemeenten van voldoende aanbod te voorzien is het noodzakelijk dat gemeenten de uitwisselbare bronnen daadwerkelijk niet

claimen. Pas dan kan een ‘eerlijke’ verdeling worden gemaakt. 

NB: als een gemeente meer lokale bronnen heeft dan nodig, dan wordt een deel niet gebruikt. Omdat dit niet vervoerbaar is, gaat het 

‘verloren’. 



Gevoeligheid - Hoe afhankelijk zijn we van de bronnen?
'Denkrichting 1

HT Biomassa, LT restwarmte en RWZI/TEA zijn vanwege de geringe omvang niet bepalend voor de oplossingen.

Voor de Amer-gemeenten: er is een ‘overschot’ van 3.231TJ voor een ‘tekort’ van 2.313 TJ. Naast de HT biomassa 

kan dus een groot deel van HT Amer of MT restwarmte nog wegvallen.

Of als LT restwarmte en RWZI/TEA en Aqua/TEO 50% minder is, dan nog is er genoeg voor de Amer-gemeenten. 

Indien volledige HT-Amer wegvalt, dan ontstaat een tekort en moet vooral goed gekeken worden hoe bestaande 

aansluitingen gevoed worden.

De inpassing van GEO is nog niet meegenomen. Dit kan mogelijk een deel van de HT Amer of HT Biomassa 

vervangen.

Voor de ‘lokaal’ gemeenten: er is een ‘overschot’ van 1.368TJ (alleen biogas) voor een tekort van 1.242TJ. Het tekort is meer dan 50% van de vraag-/-20%.

Biogas is belangrijk omdat dit de enige uit te wisselen aanbod is voor de ‘lokaal’ gemeenten. De andere oplossing is all-electric.

Bij het wegvallen van (een deel van) de bronnen zal snel gebruik worden gemaakt van all-electric. 



Gevoeligheid - Hoe afhankelijk zijn we van de bronnen?
'Denkrichting 2

Het gezamenlijk tekort is 1.576TJ en het totale uitwisselbaar aanbod is 1.650TJ.  Alle bronnen zijn 

dus belangrijk. 

Biogas en biomassa zijn nodig als uitwisselbaar aanbod.

Indien het aanbod minder is dan verwacht, dan zal all-electric als oplossing overblijven.

Indien volledige HT-Amer wegvalt, dan ontstaat een tekort in Tilburg, omdat er geen warmte uit 

andere gemeente gehaald kan worden. Tilburg zal dan 75% van het uitwisselbaar aanbod 

(biomassa en –gas) nodig hebben om het bestaande warmtenet te voeden.

Noot bij HT Biomassa: levert een relatief klein aandeel in het aanbod. Indien toepassing hiervan niet gewenst is, dan kan dit

opgevangen worden door all-electric. Indien dit wel toegepast gaat worden, dan is het verstandig om alle biomassa op één plaats 

verzamelen en in een (relatief) grote biomassa centrale te verwerken. Voordeel hiervan is dat de (relatief) grote centrale meer 

aandacht kan besteden aan schoonmaken van de rookgassen. Het is energetisch mogelijk het volledig toe te wijzen aan één 

gemeente.



Vraag en aanbod Totaal Hart van Brabant
'Vraag, besparing, bronnen, uitwisselbaar aanbod

Er is in beide denkrichtingen voldoende uit te wisselen energie om 

alle gemeenten van energie te voorzien.

In denkrichting 1 is er iets meer uit te wisselen waardoor deze 

richting iets flexibeler is.

Voor toekomstbestendigheid van Amernet in Tilburg is koppeling 

met Dongen relevant.



Vraag en aanbod Dongen
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Er is in beide denkrichtingen energie over. 

De grote hoeveelheid MT Restwarmte maakt denkrichting 

1 met koppeling naar Tilburg interessant.



Vraag en aanbod Gilze en Rijen
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Gilze en Rijen kan net niet in 

de eigen energie voorzien. 



Vraag en aanbod Goirle
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Goirle kan ruimschoots in de 

eigen energie voorzien. Biogas en biomassa kunnen voor 

de regio beschikbaar gesteld worden.



Vraag en aanbod Haaren
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Haaren heeft een tekort en zal 

een deel van de energie van buiten moeten krijgen. Of 

voor dat deel all-electric inzetten.

NB: overzicht is voor huidige gemeente Haaren



Vraag en aanbod Heusden
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Beide denkrichtingen zijn mogelijk. Bij goede benutting 

van lokale bronnen is zowel uitwisseling van “Amer”-

aanbod als biogas mogelijk.



Vraag en aanbod Hilvarenbeek
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Hilvarenbeek kan ruimschoots in de 

eigen energie voorzien. Biogas en biomassa kunnen met de regio 

gedeeld worden.



Vraag en aanbod Loon op Zand
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Loon op Zand heeft zelf te weinig 

energie-aanbod. Biogas en biomassa uit andere gemeenten 

kunnen het aanbod aanvullen. En all-electric kan een deel van de 

oplossing zijn.



Vraag en aanbod Oisterwijk
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Oisterwijk heeft zelf te weinig energie-

aanbod. Biogas en biomassa uit andere gemeenten kunnen het 

aanbod aanvullen. En all-electric kan een deel van de oplossing 

zijn.



Vraag en aanbod Tilburg
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Beide denkrichtingen zijn mogelijk. Om op lange termijn de 

afhankelijkheid van de Amer-bron lager te maken is denkrichting 1 

interessant, een koppeling met ander Amer-aanbod, bv. Dongen.



Vraag en aanbod Waalwijk
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Waalwijk heeft een groot overschot aan lokale bronnen, m.n. TEO. 

En weinig uitwisselbare energie.

Of uitkoppeling van de 60TJ MT-restwarmte interessant is, zal de 

toekomst moeten uitwijzen. In principe zijn beide denkrichtingen 

mogelijk. 



Observaties
'Wat valt op?

• Er is ruimte voor ‘niet-benutten’ van bronnen, omdat all electric nog niet gebruikt wordt. De afweging tussen benutten van bronnen en 

all-electric zal in de Transitievisie Warmte gemaakt moeten worden.

• Over “Amer-net” 

• Tilburg heeft HT/MT-warmte tekort, zeker als Amercentrale onder druk staat.

• Dongen heeft veel MT-restwarmte over.

• Waalwijk heeft een beperkte hoeveelheid MT-restwarmte en kan lokaal ruim in de eigen behoefte voorzien.

• Heusden kan met de eigen MT-restwarmte en lokale bronnen ruimschoots in de eigen behoefte voorzien.

• Koppeling van “Amer”-net tussen Dongen en Tilburg lijkt logisch, maar koppeling met Waalwijk en Heusden is mogelijk maar niet nodig, 

en ligt ook minder voor de hand gezien de te overbruggen afstand.



Alternatieven: Vergelijking individueel en collectief

'Vergelijking in jaarlijkse kosten van de oplossingen (Prijspeil 2019)



Alternatieven: Vergelijking individueel en collectief

'Vergelijking in CO2 uitstoot van de verschillende oplossingen

Bron: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit

(2019)



Observaties
'Wat valt op?

• Alle oplossingen zijn duurder en besparen CO2 t.o.v. huidige (aardgas) cv-ketel.

• De individuele oplossingen zijn duurder dan de collectieve.

• De collectieve oplossingen zijn vergelijkbaar qua kosten, maar de regionale oplossingen (GEO en BIO) scoren het beste qua CO2

uitstoot. GEO is er echter nog niet en over BIO is nog veel discussie…

• De individuele oplossingen hebben een hoge investering en lage energiekosten. Bij de collectieve oplossingen is het anders verdeeld, 

waardoor deze ook gevoeliger zijn voor prijswijzigingen.



Onderwerpen voor de komende tijd
'Roadmap

1. Beeldvorming, draagvlak en besluitvorming bij college, raad en stakeholders

2. Bewustwording en mobiliseren van inwoners

3. Uitwerken Transitievisies Warmte in samenhang met Regionale Structuur Warmte en andere stedelijke vernieuwingsopgaven

4. Energiebesparing uitwerken in samenhang met landelijke standaard en regionale ambitie en werk uit welke temperatuurniveau’s dan nodig zijn 

(vuistregel: hoe lager, hoe makkelijker duurzame bronnen gekoppeld kunnen worden.

5. Verfijnen van de ontwikkeling van de warmtevraag: energiebesparing en demografische ontwikkeling

6. Werk de rol van energieopslag uit en bepaal het effect op infrastructuur, zowel bestaand als nieuw en werk in samenhang hiermee het ruimtebeslag 

van de nieuwe oplossingen uit.

7. Hoe gaan we om met afhankelijkheid van één bron, leveringszekerheid, -garantie, back-up, etc.

8. De plaats van geothermie (nu nog onbekende bron) in de RSW en TVW

9. Effect van verschillende oplossingen op tariefstelling en de (on)wenselijkheid daarvan

10. Gezamenlijke aanpak voor verschillende oplossingsrichtingen (leren met en van elkaar)

11. Wat wordt de rol van de bewoner in de exploitatie? Is er ruimte voor coöperatieve exploitatievormen?



Friso Waagmeester

DWA

friso.waagmeester@dwa.nl

06 – 1001 5756

Lambert den Dekker

DWA

dekker@dwa.nl

06 – 5174 4802





Handleiding  voor de klimaat onderlegger Hart van Brabant. 

1. Aanleiding en doel 

In het kader van de regionale energiestrategie (RES) voor de regio Hart van Brabant is besloten om 

deze integraal aan te vliegen. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van 

hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. Het 

overkoepelende  doel tegengaan van klimaatverandering door uitstoot  van broeikasgassen terug te 

dringen.  De maatregelen die nodig zijn dienen met een zo breed en groot mogelijk maatschappelijk 

draagvlak te worden bepaald. De doelstelling van het thema energie is  verbetering van het klimaat. 

Omdat de combinatie van beiden een diepere, bredere, rondere en verdere kijk op de ruimtelijke 

ontwikkeling  heeft de regio Hart van Brabant besloten om het thema klimaat aan de Regionale 

Energie Strategie toe te voegen. Daarmee het de eerste regio in Nederland die de integrale koppeling 

tussen de thema’s zoekt om zo een breder, gevarieerder en gedragen energie en klimaat strategie 

ontwikkeld.     

2. Integraal verbinden 

De REKS bestaat uit twee aanvankelijk sectorale sporen. Een gericht op het thema energie en ruimte, 

de ander op het klimaatruimtelijke systeem van de regio. De ambitie is om de onafhankelijke sporen 

te verbinden zonder dat deze aan de voorkant zijn afgestemd of geframed. Kortom een ‘proof of the 

pudding’ inzake de lagenbenadering, de interpretatie en uitwerking daarvan vanuit de verschillende 

invalshoeken. Het resultaat is dan ook een onafhankelijke verrassing aan inzichten, afgestemd op de 

gelaagde benadering die ook binnen de Omgevingswet wordt toegepast.   

3. Schaalniveaus  

De klimaatonderlegger is een feitenkaart van het ruimte gerelateerde klimaatsysteem op 

regioniveau. Met gelaagd klimaat gerelateerde data wordt een feitelijke basis gecreëerd. Deze basis 

dient als input voor het klimaatdialoog en wordt met de resultaten enerzijds verder verfijnd met 

lokale kennis en anderzijds voorzien van een breed gedragen klimaatkoers. De eerste stap is het 

delen en verrijken van de feiten op bestuurlijk en ambtelijk vlak. Deze stap is inmiddels afgerond. 

Wanneer de onderleggers bestuurlijk en ambtelijk gedragen wordt kan men vanuit een zelfde kader 

en integraal gelaagde boodschap middels een uniforme taal overdragen. Kortom het reikt een basis 

uniforme thema’s en parameters waarbinnen gemeenten naar gelang accenten kunnen aanbrengen. 

Immers de focus zal, mede afhankelijk van de stakeholders, idealiter per deelsysteem maar zeker per 

gemeente verschillen.  

Om een overkill aan data te voorkomen is er gekozen voor een drieluik schaalniveau aanpak 

respectievelijk de regionale-, gemeentelijke- en buurtschaal. 

De regionale schaal 

De regionale onderlegger maakt de diverse klimaat eenheden waaruit de regio is opgebouwd 

inzichtelijk. De onderliggende stroomgebied benadering maakt de samenhang binnen het systeem 

duidelijk. Waar infiltreert het water, komt het boven en stroomt het naar toe en wat komt het water 

onderweg tegen. Diezelfde benadering wordt op stromende lucht toegepast. Dit zijn de zogenoemde 

hoog dynamische onderdelen binnen het systeem. De laag dynamische onderdelen binnen het 



systeem wordt gevormd door bodemeigenschappen en geomorfologische structuren. De middel 

dynamische onderdelen worden gevormd door groeneigenschappen en structuur.  

Basis onderdelen: 

Dit zijn de onderdelen die te samen de basis, de ‘pizzabodem’ van de regio Hart van Brabant vormen.  

Deze zaken worden in een drietal themakaarten (lucht& water, bodem& geomorfologie, 

Groentypologie& structuur) in regionaal verband inzichtelijk gemaakt.  

Actoren van invloed: 

Daarnaast hebben mensen, organismen en door hen gecreëerde netwerken een steeds grotere en 

blijvende invloed op het systeem. Klimaatsverandering kan een accumulerende effect hebben 

waardoor systemen ‘ontregeld’ raken. De bufferfunctie veranderd en worden gevoeliger voor 

externe (lees weer) extremen en langdurige disbalans binnen een systeem.  Dit kan zowel gewenste 

als ongewenste effecten als gevolg hebben.  

Het belang van systeemkennis is dus van groot belang bij het bepalen van korte, midden lange en 

lange termijn (her) ontwikkelingen binnen een systeem. Een gewenste maatregel in een juist deel 

van het systeem zal sneller leiden tot het gewenste effect. Maatregelen die niet zijn afgestemd op 

het systeem tot ongewenste. Door lokale input kunnen kansen en uitdagingen nauwkeuriger worden 

gedetecteerd en op structuurniveau worden vertaald systeemoplossingen  

Kortom de klimaatonderlegger maakt het klimaat systeem inzichtelijk waardoor maatregelen beter 

afgestemd kunnen worden op het systeem. Het resultaat is een klimaat- ruimtelijke feitenkaart die 

als onderlegger gebruikt kan worden voor klimaatdialogen en het afwegen, definiëren en 

onderbouwen van bestuurlijke en ambtelijke keuzes.  

De gemeentelijke schaal 

De gemeentelijke onderlegger zoomt in op het deel van het stroomgebied(en) binnen de 

gemeentegrenzen en relateert die aan meer gedetailleerde klimaat ruimtelijke opgaven. Nog steeds 

vanuit de lagenbenadering en meer op beleid en uitvoering gericht. Gemeente Gilze en Rijen, 

gebruikt een dergelijke kaart als toetsing en onderzoekskaart voor de projecten binnen de gemeente 

en die van invloed zijn op de gemeente. Zo is er in het geval van het plan voor het bedrijventerrein  

Wijkevoort bewustzijn ontstaan inzake hitte eilandvorming als gevolg van verstening en aanleg van 

grote bitume dakoppervlakten. Ook is er op basis van de kaar een kansrijke systeem concept 

ontwikkeld, namelijk de watersnelweg. De kaart geeft aan waar de hoge droge delen kansrijke 

infiltratie delen in het systeem zitten. Door die te koppelen aan het bedrijven terrein kan water 

kansrijk worden ingezet in een infiltratie gebied, onderhevig aan hittestress en verdroging. Daarnaast 

geeft het inzicht in de systeemimpact van maatregelen op structuurniveau. Te denken valt aan een 

riolerings- groenstructuur, stedenbouwkundig en mobiliteitsplan  

De kaart is dan ook een waardevol discussie middel waarbij mensen worden geïnspireerd en 

uitgedaagd om vanuit de kansen en uitdagingen van het systeem zo integraal mogelijke oplossingen 

te definiëren. In de gevoerde klimaatateliers is ook gebleken hoe de deelnemers getriggerd raakte 

door de kaart.   



Samengevat dient de gemeentelijke kaart als inspiratie- en informatiebron bij participatieprocessen 

en klimaat gerelateerde ruimtelijke opgaven. Ook wordt de kaart gebruikt bij het toetsen en verrijken 

van ruimtelijke initiatieven. 

 

Buurtschaal   

Tot slot vormt de klimaat onderlegger de basis voor inspiratiebron en aanjager voor ontwikkeling en 

beheer op buurtniveau. Deze schaal maakt het microklimaat en de daarachter liggende parameters 

inzichtelijk. Daardoor kan er gericht en afgestemd op het buurtklimaat bouwstenen en maatregelen 

worden ontwikkeld. De vraag welke maatregelen zijn in mijn buurt met meest klimaat effectief. Zo 

kunnen er gebiedsgerichte maatregelen worden genomen. Bovendien inspireren en beklijven 

concrete maatregelen en motiveren medeburgers om ook initiatieven te ontplooien. Met een 

bestuurlijk boegbeeld en ambassadeurs uit de samenleving kan zo een krachtig mechanisme voor 

klimaatrijk bewustzijn en buurtontplooiing  ontstaan. 

Opbouw regionale klimaatonderlegger. 

Alle schaalniveaus zijn op dezelfde gelaagde wijze opgebouwd. De thema’s water en atmosfeer,   de 

klimaatonderlegger zijn een 4 tal basis klimaateenheden te onderscheiden. Dit zijn: 

• Laagland (blauw gekleurde delen) 

• Beekdal inclusief flanken (groen/blauw gekleurde delen) 

• Hoge doorlatende gronden (bruin/groen gekleurde delen) 

• Hoge beperkt  ondoorlatende gronden (rood/bruin gekleurde delen) 

Op de kaart is het reliëf en de waterlopen te zien. Ook atmosferische zaken als aggregatie 

(verdamping en consolidatie c.q. mistvorming)- en windrijke zones zijn aangeduid.   

 

Daarnaast is de kaart voorzien van opgaande groenstructuren die een temperende werking hebben 

op het klimaat. Deze zou bij beschikbaarheid van data over groen typologieën een gedifferentieerder 

beeld kunnen genereren. Er zijn grofweg een drietal typologieën te onderscheiden resp.: 

• Loofhout in natte gebieden  

• Loofhout in droge gebieden  

• Naaldhout.  

 

In een digitale  versie van de onderlegger kunnen ondersteunende lagen als de bodem, ondiep en 

diep grondwater, verdampingscoëfficent  worden toegevoegd. Of andersom, de onderlegger kan aan 

de reeds bestaande set aan digitale onderleggers worden toegevoegd. 

 

Per klimaateenheid worden de belangrijkste condities, kansen en ruimtelijke uitdagingen 

beschreven. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het volgende tabel. Klimaat vormt de basis 

voor alle ruimtelijk- maatschappelijke thema’s als energie, leef- verblijf en onderneemkwaliteit. 

Klimaatparameters zijn opgebouwd uit conditie scheppende onderdelen. Het al oude 

‘verschijningsvorm volgt functie en conditie’ wordt ingezet vanuit de eerder benoemde  

klimaatbasis.  

 



     

 

 Condities / 

eigenschappen 

Kansen  Uitdagingen 

Ruimtelijk    

Functioneel     

Water     

Bodem    

Flora en Fauna    

Atmosfeer    

 

Vervolgens kan er op elke gewenste gebied en schaalniveau worden ingezoomd om een 

gebiedsprofiel op te stellen. Daarin worden eerst op hoofdlijnen klimaat gerelateerde ruimtelijke 

hoofdstructuren aangeduid.  

Vervolgens worden de deelgebieden per klimaateenheid verder uitgewerkt door de fysieke, 

biotische, ruimtelijke eigenschappen, de kansen en de uitdagingen te beschrijven. 

Daarvoor wordt per genoemde schaalniveau input voor gevraagd aan de hand van ‘deskreseach’, 

dialogen, participatieprocessen en ruimtelijke ateliers.  

Die input wordt vervolgens door een klimaat-ruimtelijk expert vertaald naar integrale bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen. Kortom de wat kan ik met de informatie uit de kaart vraag is expertise 

en interpretatie vaardigheid vereist. Mede omdat door de kaart te gaan gebruiken deze als een 

steeds handzamer wordend hulpmiddel kan worden ingezet. Immers het is een onderlegger, een 

basis die het klimaat ruimtelijke systeem van de regio in kaart brengt. Een kaart die helpt bij het 

ontwikkelen van een collectieve klimaar.taal 

 

 

  

  



Top 10 regionale klimaathema’s  

1. Hitte-eiland management 

Op de onderlegger zijn er rode en paarsrode gebieden te zien. De rode gebieden zijn risicovolle en de 

paarse extreme hitte-eilanden.  Een hitte-eiland is een gebied met een grote  

temperatuurschommeling. In de zomer snel (te) warm en te droog en in de winter vaak koud en 

guur.  

 

Conclusie en aanbeveling bedrijventerreinen 

De ontwikkeling van grote bedrijventerreinen rond de stad, zoals bij Tilburg zorgen voor verdere 

opwarming van de stad en de omgeving. Immers het oppervlak hitte genererende oppervlakten 

neemt toe. En dat notabene in de zone waar normaliter de verkoeling van de stad vandaan komt. Het 

is dan ook aan te bevelen om het thermische hitteschild effect van de bedrijventerreinen rond 

Tilburg te minimaliseren. Dit kan door de daken te voorzien van warmte afvoerend vermogen. Te 

denken valt aan, schaduwvorming, watercirculatie, groene daken, witte dakbedekking, thermische 

schoorsteen effecten, ruimte voor wind tussen de gebouwen door. 

 

Bedrijven terreinen in de lage delen van de regio zoals bij Waalwijk zijn de problemen anders van 

aard. Door de lage ligging is de water buffercapaciteit van de bodem beperkt en is het gebied 

gevoeliger voor overstromingen. Ook hier geldt dat de bedrijventerreinen het areaal aan hitte-eiland 

in de koelrichting doet vergroten. Gezien de aard van het gebied is het aan te bevelen opgaven aan 

de grondslag te relateren en waar mogelijk oplossingen te bundelen. Te denken valt aan verticale 

waterberging en ontwikkeling van robuuste groen en / of blauwe vrije ruimte, liefst in de 

overheersende windrichting  

 

Conclusie en aanbevelingen binnensteden 

In de beperkt doorlatende delen van de stad en ommeland zijn de temperatuur extremen groter.  

Het water beperkt kan worden afgevoerd en of vastgehouden met als gevolg wateroverlast 

afgewisseld door extreme droogte. De bodem warmt op met effecten op bodemleven en 

ondergrondse infra (opwarming leiding en of rioolwater). In binnenstedelijke gebieden komt daarbij 

dat de lucht op veel plekken beperkt circuleert waardoor uitlaatgassen en fijnstof ophopen, 

onvoldoende koeling plaats vindt. Stenige volumes warmte vasthouden waardoor de stad, ook na 

zonsondergang, onvoldoende afkoelt. De optelsom van de bovenstaande effecten heeft een 

toenemende merkbare impact op de gezondheid en welbevinden van mensen en uiteindelijk de 

economische activiteiten.  

 

Het is dan ook aan te bevelen om compenserende maatregelen te treffen en slimme ruimte 

besparende oplossingen te bedenken. Te denken valt aan gidsprincipes als: 

• schaduwwerking, 

• thermische schoorsteenwerking,  

• warmteafvoer naar geïsoleerde opslagmedia (‘boiler’vat, wko, zout, parafine, etc.),  

• vergroten verdampend en water bufferend vermogen.  

 

2. Klimaat energie 



Opwarming van de aarde is in feite het gevolg van een disbalans in de energie huishouding. Warmte 

hoopt zich op als gevolg van teveel uitstoot van broeikasgassen en een afnemend bufferend 

vermogen. Door op de juiste plekken in het systeem het ‘overschot’ aan energie te winnen en te 

distribueren kan worden bijgedragen aan herstel van de balans.  

 

Windenergie 

Microturbulenties op het aardoppervlak hebben invloed op het windpatroon. Op de onderlegger 

staat aangeduid welke gebieden kansrijk zijn voor duurzame energiewinning. Door slim in te spelen 

op omgevingsfactoren kan niet alleen het rendement toenemen maar ook koppelkansen worden 

gecreëerd. Mogelijke gidsprincipes zijn: 

• Gebruik maken van de opstuwende werking van de hoger gelegen en flanken delen waarbij 

de opstuwende werking van wind het rendement doet verhogen.  

• Gebruik maken van  ‘weerstand loze’ open vlakten voor ongeremde windenergie. Te denken 

valt aan de windmolen als aanjager van landschaps-herontwikkeling. Bijvoorbeeld aan de 

Belgisch Nederlandse grens waar monotone naaldhoutbossen dreigen te bezwijken door 

klimaateffecten als droogte, ziekte en plagen. Met het bijvoorbeeld het concept ‘Bosmolen’ 

kan er een gunstiger microklimaat, een transitie naar gemengd en divers bos en een hoge 

rendement energielandschap ontwikkeld worden.     

Zonne-energie.  

Door winning op de juiste plekken kan deze bijdragen aan een getemperd klimaat . Gidsprincipes 

daarvoor zijn: 

• inzet van koelende en warmte bufferende PV systemen, 

• inzet op de meest hitte accumulerende oppervlaktes, 

• inzet van verdampende PV systemen, mogelijk in combinatie met productie van bijvoorbeeld  

waterstof- en of gedemineraliseerd water. 

Aquathermische energie 

Temperatuurstijging en de toename van warmte overdragende oppervlaktes als straten en daken 

zorgt ervoor dat ook de temperatuur van het grond- en oppervlakte water stijgt. Dit heeft doorgaans 

een negatief effect op ecologische en bodemkundige condities. Verzuring, zuurstoftekort, overmatige 

ontwikkeling van algen en waterplanten, verminderde weerstand bij aquatische ecologie. Dit zijn 

enkele voorbeelden van de gevolgen van temperatuurstijging in water. Onlangs is er een studie naar 

aquathermie (TED en TEO) afgerond. De conclusies zijn niet alleen qua energiewaarde hoopgevend 

maar ook klimaat technisch. Het energetische en klimaatkoelings potentieel bestaat uit tientallen 

winbare petajoules vertaald naar decimale tot enkele graden watertemperatuur. 

Gidsprincipes zijn: 

• Warmtewinning uit stromend water.  

• Warmtewinning uit diep stilstaand water met behoud van stratificatie werking. 

• Warmte winning uit stilstaand of zwak-stromend ondiepwater met een significant constante 

overdracht en afname van warmte (dakwater en/ of ondiepe stenige waterpartijen).  

• Restwarmtewinning uit installaties. 

• Alle voorgaande principes dienen te zijn voorzien van een warmte opslag reservoir. 



 Naast aquathermie speelt potentiele en kinetische energie een bescheidenrol op microniveau. Te 

denken valt aan klimaatoop ontwikkeling zoals omgevingen rond watermolens, stuwen, sluizen etc. 

In de ontwikkeling van klimaat stepping stones een kansrijke benadering. De onderlegger geeft 

inzicht in de gebieden met het grootse verval. Afhankelijk van de hoeveelheid water en het 

seizoensverloop daarvan kan gericht gezocht worden naar potentiele locaties voor de ontwikkeling 

van klimaatsteppingstones . 

Biomassa: 

Energie uit biomassa is een discutabel onderwerp. Afhankelijk van de vorm van energie winning komt 

de gebonden koolstof wel of niet vrij. Om energie uit biomassa te winnen dient dan ook gestreefd te 

worden naar een zo lage mogelijke terugvloei van broeikasgassen.  

Gidsprincipes zijn: 

• verbrandingstechnieken minimaliseren (grootste output). 

• vergassingstechnieken met minimale terugvloei van CO2 stimuleren. 

• energie uit composteringsprocessen stimuleren. 

• koolstofrijk en hoogwaardig organische stof als restproduct uit energiewinning. 

• uitstoot arme extractiemethoden zoals pyrolyse stimuleren. 

 

  



3. Bodem als klimaatbuffer 

De bodem is de basis waarop het klimaat is gebouwd en via de leeflaag en al wat daarop gebouwd is 

en wordt, doorwerkt. 

Het belang van de bodem (terrestrische biosfeer) bij klimaat regulering wordt steeds meer herkend 

en erkend. De bodem functioneert als: 

• een zeer efficiënte ‘koolstofput’ (vastleggen Co2 door organische stof). 

• voedsel voorzienende leeflaag. 

• Waterbuffer. 

• Ecosysteem. 

• organische afvalverwerker. 

• temperatuurbuffer (afhankelijk van soort en aanwezigheid van bodemvocht).  

 

De bodem draagt daarmee significant bij aan klimaatregulering, weerbaarheid en vruchtbaarheid. 

Echter ook hier is het van belang om maatregelen de synchroniseren met het systeem. Op hoge 

droge zandgronden is opslag van organische stof vanwege het hoge oxidatie proces weinig zinvol. 

Gidsprincipes voor hoge doorlatende zandgronden zijn ontwikkelen of versterken van: 

• vocht bufferend bodembedekkende gelaagde vegetaties (mos,kruiden, lage struiken, hoge 

struikenbodem). 

• diepwortelende bodemverbeteraars. 

• infiltratie op maaiveld en afgestemd op het groots mogelijke effect, bijvoorbeeld terugleiden 

naar gebieden met tekorten. 

•  (micro) reliëf. 

•  schaduw licht gradiënten., 

Gidsprincipes voor ondoorlatende bodems en flanken zijn ontwikkelen of versterken van: 

• Bovengenoemde zaken, behalve infiltratievoorzieningen, indien dit anders kan. 

• Teelt van type C4 gewassen (uitermate geschikt om koolstof te binden). 

• Ophoping van organische stof in schaduwrijke zones. 

Gidsprincipes voor verharde oppervlaktes zijn ontwikkelen of versterken van: 

• Ontwikkelen van verticale berging en compostering van organisch materiaal.  

• Openverharding rondom groen toepassen. 

Gidsprincipes voor lage natte delen zijn ontwikkelen of versterken van: 

• Natuurlijke of kunstmatige veenvorming, 

• Bodem nathouden en waar mogelijk vernatten, 

• Organische stof in vochtige/natte condities bergen,  

• Voorkoming van droge dijken door: 

o Maai en begrazingsregime af te stemmen op weersomstandigheden 

o Schaduwwerking op Taluds. Bijv. door opgaandgroen of PV panelen aan de zonzijde 

v.d dijk (groen op veilige afstand en pv panelen op voldoende hoogte om te 

voorkomen dat de grasmat instabiel wordt) 

 

 

  



4. Bescherming van Archeologische en bodemkundige waarden 

Voordeel van de in punt 3 benoemde gidsprincipes is dat ze uitgaan van versterking van de 

huidige bodemkundige kwaliteiten, de grondslag. Eerstelijns maatregelen die de bodem en alles 

wat zich daarin begeeft beschermt. Zoals bescherming van archeologische waarden, voorkoming 

van overmatig opwarming  en oxideren van de bodem. Immers zoals eerder beschreven zijn de 

effecten op leidingen, rioleringen, archeologische artefacten, bodemchemie en mobiliseren van 

ongewenste processen en stoffen groot.  Effecten  Overigens uiteraard dient vanuit elke functie 

een afstemming plaats te vinden tussen de bovenstaande principes en het gewenste effect. 

Gidsprincipes om bodemkundige waarden te beschermen zijn: 

• schaduw genereren, 

• bodemvocht op peil houden, 

• geen diepwortelende gewassen en evt. alternatieve groeicondities  ontwikkelen, 

• bundeling van kabels en leidingen, 

• bij hoge gebruiksdruk van de bodem waar mogelijk verticaal organiseren (bovengronds, 

digitaal etc.) 

• bodem rond archeologische vindplaatsen min mogelijk beroeren. 

 

5. Groene klimaatmachine 

Groen is als het ware een ‘airconditioner’ . Groen bufferd, regulleert en zuivert het klimaat en is 

daarmee een van de belangrijkste componenten binnen het klimaat van de regio. De positieve 

boodschap is dat de regio, doorwrocht met robuuste beekdalen grotendeels in een weerbare 

klimaatbasis voor groen voorziet. Echter op de hogere delen zien we in het oostelijke deel van de 

waterscheiding een gestage daling van grondwater en daarmee een toenemende impact op de 

conditie van groen. De grens van wortelbare diepte en het zakkende grondwater is op plekken al 

bereikt en dreigt voor grotere delen van hoog hart van Brabant. Voor de oostzijde van de 

waterscheiding en het fossiele Maasdal ligt er een andere uitdaging. Door een patchwork aan 

doorlatende en ondoorlatende gronden en de aanwezigheid van breuklijnen waar diep 

grondwater duurzaam tot valk onder het oppervlak omhoog borrelt  zijn de condities voor groen 

divers. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat het beperkt inzijgend vermogen tot sterke 

fluctuaties van het ondiepe grond- en oppervlakte water zorgen. Wateroverlast bij extreme 

regenval en relatief snel droogteverschijnselen bij beperkt neerslag. Daarnaast speelt de 

groenstructuur en typologie een grote rol. De monotone naaldhoutbossen dragen niet of 

nauwelijks bij aan klimaatregulatie, verzwakken en worden gevoeliger voor ziektes en plagen.  De 

beekdalen en flanken met fijnmazige groenstructuren hebben daarentegen een groot 

regulerende vermogen. De fijnmazige structuren die te samen met grond- en oppervlakte water 

zorgen voor de vorming van een gunstig microklimaat (bodemvruchtbaarheid , temperatuur, 

luchtvochtigheid en circulatie). De laagste delen zijn in de regio de meest open delen, dat terwijl 

hier de grootste klimaatkansen met opgaand groen behaald kunnen worden. Simpelweg omdat 

de groeicondities duurzaam robuust zijn.  

  



In zijn algemeenheid zijn de bodemgerelateerde gidsprincipes voor groen reeds benoemd. 

Specifieke gridsprincipes voor groen op hoog gelegen gebieden:     

• Inzet van diepwortelaars (lupine, liriodendron(tulpenboom), hazelaar, sleedoorn, krent) 

• Inzet van klimaatwandelaars (Soorten, evt. exoten, die passen op de nieuwe 

omstandigheden) 

• Creeëren van gelaagdheid in de vegetatie(bijv. introductie van klimplanten) 

• Creeëren van thermopockets (openplekken in het bos waar microthermiek kan ontstaan) 

Specifieke gridsprincipes voor groen in beekdalen en flanken: 

• Fijnmazige groenstructuur haaks op het beekdal.  

• Beekzone parallele beek begeleidend groen 

• Diversiteit aan beekdal vegetaties 

• Gebruik van matig snelgoeiende vezelrijke C4 type vegetaties (elzen, kruidenrijk gras, 

sorgum, hennep, vlas etc.) 

Specifieke gridsprincipes voor groen op lager gelegen gebieden: 

• Inzet van snelgroeiende C4 type  vegetaties (wilg, popululier, riet, en agrarische klimaat 

producten zoal suikerbieten. 

• Inzet sterk verdampende soorten (verdamping = verkoeling) 

 

6. Klimaatgericht waterbeheer   

Water is de koelstof binnen het klimaatsysteem. Daarbij spelen alle aggregatiefasen een rol. Immers 

de overgang naar een andere fase verbruikt of geeft energie. En water is het meest klimaat 

regulerende molecuul op aarde. Een energiedrager en overdrager van de eerste orde. Het is dan ook 

niet voor niets dat klimaat nauw verbonden is aan water gerelateerde sectoren en instanties al de 

waterschappen. In de onderlegger wordt echter aandacht gevraagd voor de kansen en uit dagingen 

in alle lagen van water. Veel water gebonden zaken zijn reeds in de voorgaande punten aan de orde 

geweest. Aanvullende gidsprincipes zijn: 

• Integraal waterbeheer (water vasthouden, infiltreren, slim benutten en afvoeren. 

Indien mogelijk afvoeren en infiltreren naar en in kansrijke inzijging gebieden). 

• Diep en ondiep grondwaterpeil beheer (aanvoer, afvoer en onttrekken in balans). 

• Bronherstel (indien mogelijk meer water toevoeren, vasthouden en infiltreren in 

voedingsgebied). 

• Watercirculerende (liefst natuurlijke) systemen versterken en ontwikkelen 

• Verdampende (liefst natuurlijke) systemen versterken en ontwikkelen 

• Verticale (idem) koelsystemen op plekken waar lucht matig circuleert. 

(thermische schoorstenen ontwikkelen) 

• Actief vochtig houden van droogte gevoelige structuren (dijken etc.) Mede d.m.v 

eerder beschreven beheer of schaduw generende maatregelen. 

• Gescheiden riolering aanleggen en afstemmen op systeem context.  

• Aggregatiezones klimaat gerichter inzetten door:  



o Versterken fijnmazig landschap (zie groen)     

o Halfschaduw vlakken creëren (zonneweiden afgestemd op de 

onderliggende vegetatie c.q. agrarisch gebruik) 

o Energie ‘productie’ uit waterdamp (LWKO, waterstof, mierenzuur)  

 

7. Klimaatgericht bouwen   

In het tijdperk van stedelijke herontwikkelingen en transities op diverse vlakken ligt er een 

uitgelezen kans om ruimtelijk en klimaat gerelateerde opgaven te koppelen en krachten te 

bundelen. Omdat er overlap is met andere thema’s laten we de reeds benoemde hier buiten 

beschouwing en benoemen de belangrijkste Gidsprincipes voor kansrijk, klimaatgericht bouwen: 

• Ruimte voor klimaat corridors: 

- In het centrum lang gerekte ruimten in de overheersende 

windrichting.  

- In de randen sterke verbondenheid met aangrenzende beekdalen en 

laagten. 

- In omsloten delen creëren van microturbulentie.   

• Klimaat regulerend bouwen in zowel structuur, volume als materialisatie:  

- Structuur is zojuist beschreven. 

- Volumes benutten om luchtstromen te geleiden, warmte te 

absorberen, schaduw voor koeling te genereren, interactie tussen 

exterieur en interieur (bijv. termieten heuvel effect, wateropvang en 

circulatie door het gebouw, windreactief ventileren, etc.). Kortom 

eenvoudige principes die op lowtech & maintance, high intelligence 

concepten klimaat actief worden ‘aangestuurd’. 

- Materialen met meervoudige functionaliteiten (secondskin concepten 

als algen generator, pv-gevel, sharkskin, microturbulentiegevel, 

leeflaag ) 

- Hybride klimaatregulerende structuren waarbij verregaande integratie 

van groen, natuurlijke circulatie van water en groen, draagconstructie 

en schil een synergetisch geheel vormen (toekomst die stiekem heel 

dichtbij is)  

- Circulaire en/ of CO2 arme materialen gebruiken. 

Referentie artikel: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-wapenen-steden-zich-tegen-

temperaturen-van-tegen-de-50-graden~baad8c54/ 

 

  



8. Verrijken van ruimtelijke netwerken 

Naast stedenbouwkundige en architectonische klimaat gerichte gidsprincipes zijn er ook  

netwerken die kansrijk gekoppeld en verweven kunnen worden. De filosofie achter deze 

gedachte vind zijn oorsprong in het concept de regio als slimme netwerkstad. Geen 

wezenlijk onderscheidt meer tussen stad en ommeland maar een nauw verbonden en 

verweven netwerk tussen extensiever en intensiever bebouwde  gebieden. Sinds het in 

cultuur nemen van natuurlijk gevormde systemen heeft de mens steeds meer invloed 

gekregen op de systemen. De enige systemen binnen de regio die niet of beperkt te 

beïnvloeden zijn, zijn het weer, regionale waterstromen, systeem eigenschappen van de 

bodem (dus op grote schaal) en onvoorziene biotische effecten zoals uitbraak van 

processie rupsen etc.  

 

Tegelijkertijd kenmerkt de regio Hart van Brabant zich door een groot aantal netwerken 

die gebruik maken van het natuurlijk systeem en van daaruit semi natuurlijke stuurbare 

systemen hebben ontwikkeld. Dit zijn de robuuste beekdalen, kanalen, lanen, bossen en 

houtwallen.  Daarnaast zijn er tal van ‘foot loose’ systemen ontwikkeld die de mobiliteit 

bevorderd en de kloof tussen vraag en aanbod verkleinen. Zo ook binnen het thema 

klimaat. Zo valt te denken aan de volgende netwerken: 

- energie (bovengronds, ondergronds, volume geboden) 

- transport over wegen 

- transport over het spoor 

- transport over water 

- transport door de lucht 

- transport van data (ether en/of terrestrisch gebonden) 

- riolering  

- ecologie en groen 

- recreatie 

Zomaar een greep uit het  aantal netwerken die het klimaat elk op hun aard en wijze 

beïnvloeden. Het leidt te ver om daar uitputtend verslag over te doen. Wel worden er 

een aantal kansrijke koppelkansen uit gelicht. 

 

• Kanalen als WKO en/of (kwel) water distributienet 

• Wegen als warmtebron 

• Wegen als printplaat voor opwek en distributiesystemen 

• Spoorwegen net als distributienet van Electra (Zie voorbeeld Apeldoorn)  

• Energie uit riool 

• Smart en light emmisieloos transport door luchtwegen 

• Windmolenbossen (Oud Hollands bosbouwkundig principe in nieuwe 

klimaatglorie) 



• Klimaat actieve netwerken (detecteren, anticiperen en  afstemmen op andere 

systemen) bijvoorbeeld met het weer en de seizoenen interacterende (groen) 

daken, windmolens, PV panelen, etc.  

• Netwerk productiesystemen (integratie van productie en distributie) te denken 

valt aan PV begeleidende snelwegen, hoogspanningsnetwerk geintegreerde 

productie van duurzame energie, idem voor WKO systemen.  

• Uploaden van netwerken. Verweving tussen ‘dode materiele’ en ‘groene levende’ 

netwerken. Hoogspanningsmasten klimaatregulerende ecologische 

steppingstones. Hoogspanningsleidingen als kabelbaan voor ‘thuis’bezorg 

diensten.     

 

Gidsprincipes zijn: 

• Zoeken naar kansrijke integratie van systemen. 

• Opwaarderen van bestaande systemen door klimaatregulerende en andere 

functies eraan toe te voegen. 

• Onderzoeken hoe artificiële en natuurlijke systemen elkaar kunnen versterken. 

• Hoe op basis van natuurlijke eigenschappen slimme, adaptieve en anticiperende 

hybride artificiële-natuur systemen kunnen ontstaan. 

• Leren van de natuur, welke klimaat regulerende principes liggen er aan 

natuurlijke netwerken ten grondslag. 

• Klimaatmaatregelen zoveel mogelijk low-tech en nature based oplossen.    

 

 

9. Welzijnsregio 

Regio Hart van Brabant staat bekend om zijn milieu-diversiteit met Tilburg als centrum 

omringd door robuuste beekdalen. Die milieudiversiteit aan flora en fauna,  landschap, 

schone lucht en water. De dooraardering met robuuste beekdalen tussen de hoge droge en 

hittestress gevoelige zandgronden zorgt voor een relatief gunstig weerbaar klimaat. Dit 

vertaald zich in aantrekkelijke, aangename gebieden waar het rustig, gezond en plezierig 

wonen en verblijven is. Te denken valt aan de omgeving Loonse Drunense duinen en de 

Efteling. Naast verblijf en woongebieden kenmerkt de regio zich door logistieke en high-tech 

maintance bedrijven. Door de kwalitatieve ruimte, rust en goede bereikbaarheid is ook het  

ondernemersklimaat is  gunstig. Deze zaken hebben een directe relatie met het klimaat van 

de regio. Het regioklimaat is omgekeerd dus ook van invloed op welzijn en economisch 

klimaat.  

Gidsprincipes voor het behoud en versterken van de welzijnsregio: 

• Koesteren van groen 

• Grootschalige bouwkundige ontwikkelingen als een klimaatlandschappelijke 

opgave benaderen 



 

 

10. Draagvlak voor klimaat 

Alles valt of staat bij draagvlak en betrokkenheid. Klimaat dat niet beklijfd of in te grote mate 

van bovenaf wordt opgelegd zal naar alle waarschijnlijkheid weinig maatschappelijke gehoor 

krijgen. Daarnaast is complementair draagvlak van groot belang. Diversiteit in samenhang. 

Immers klimaat maatregelen zonder of averechtse impact dienen zoveel als mogelijk te 

worden voorkomen. Draagvlak kent ook diverse niveaus. Wil men impact maken dat is het 

van belang het thema bestuurlijk in te bedden en via de ambtelijke organisatie gestroomlijnd 

uit te dragen en uit te nodigen. Met de doelgroep voor ogen dient er geschakeld te worden 

in de ‘taal’ die begrepen wordt. Bij ondernemers kan die anders zijn dan bij burgers en 

buitenlui.  

 

Gidsprincipes die kans op draagvlak vergroten zijn: 

• Getrapt en gedosseerd communceren. Eerst bestuurlijke, dan ambtelijke, dan 

belangen behartigende instanties, burgers ondernemers.   

• Integraal communiceren en de bereidheid ontwikkelen elkaars ‘taal’ te begrijpen. 

• Inspirerend informeren en handelingsperspectief bieden.  

• Kritische geluiden doortastend analyseren en beoordelen op individueel of algemeen 

belang. Waar zit de weging voor bepaalde redeneringen? Vaak is er  wel een 

belangen minded ‘Waterstof-professor’, soms door onwetendheid of eenzijdige 

kennis gevoede halsstarrigheid. 

• Anticiperen op de diversiteit aan meningen en overeenkomsten analyseren (zoveel 

mensen zoveel meningen). 

• Werken aan intrinsieke motivatie vanuit: 

o Persoonlijke drijfveren van uzelf en de doelgroep 

o Lokale trots, identiteit en worteling 

o Lokale cultuur  

• Bestuurlijk boegbeeld en ambtelijke ambassadeurs met bevlogen en gedreven 

ondersteuning. 

• Vaandeldragers van initiatieven, boegbeelden vanuit de maatschappij. 

• Organiseren van goed vindbare kennis- en informatiebakens. 

• Integrale gebiedspromotie met klimaateigenschappen als USP. 
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1 INLEIDING 

1.1 Het klimaat verandert 

Het klimaat verandert. De temperatuur gaat omhoog en hittegolven komen vaker voor, het wordt droger en 

tegelijkertijd wordt de neerslag extremer. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar via materiële, 

economische en volksgezondheidsschade. Volgens een recent gepubliceerd onderzoek (The Lancet 

rapport, 2018) is klimaatverandering het grootste gevaar voor de volksgezondheid: “Snelle 

klimaatverandering heeft ernstige gevolgen voor elk aspect van het menselijk leven, waardoor kwetsbare 

bevolkingsgroepen worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten en 

verandering van de voedselzekerheid. De beschikbaarheid van veilig drinkwater en schone lucht komt in 

gevaar.” De kosten van de klimaatopgave in Nederland zijn becijferd op €71 miljard tot 2050 (Manifest 

Klimaatbestendige stad, 2013). Om een prettig leefbare omgeving te behouden moeten we nu aan de slag! 

 

Figuur 1. Klimaatopgaven en kosten (Manifest Klimaatbestendige stad. Coalities klimaatbestendige stad, 2013) 
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Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met technische maatregelen is op te vangen (bijvoorbeeld 

grotere rioolbuizen of mechanische koeling), maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Hierdoor kan 

een verbetering van de leefomgeving worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten 

worden vermeden.  

Het aanpassen aan een veranderend klimaat (adaptatie) is een geleidelijk proces waarbij elke ingreep in de 

openbare ruimte kan worden aangewend om de klimaatbestendigheid te verhogen. Aangezien in de 

bebouwde omgeving vrijwel continu wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte is het goed om te weten wat 

kwetsbare locaties zijn en welke oplossingsrichtingen voorhanden zijn. Investeringen van nu dienen bestand 

te zijn tegen de toekomstige effecten van extreem weer. 

Mitigatie en adaptatie 

Mitigatie zijn maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en er zo voor te zorgen dat de 

temperatuurstijging beperkt blijft (het voorkomen van verdere klimaatverandering). Naast mitigatie is 

aanpassing aan klimaatverandering nodig: klimaatadaptatie. Het gaat daarbij om het verminderen van de 

kwetsbaarheid voor klimaatverandering, het verkleinen van de uiteindelijke effecten en het benutten van 

kansen die een veranderend klimaat biedt. Deze rapportage heeft vooral betrekking op klimaatadaptatie.  

1.2 Verantwoording 

In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld waarin gemeenten en ander overheden het 

doel hebben meegekregen om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. 

Daarnaast is in dezelfde Deltabeslissing aangegeven dat in 2020 klimaatbestendigheid in beleid en 

handelen verankerd moet zijn bij alle overheden. Om verantwoordelijke overheden houvast te geven bij het 

invulling geven aan de Deltabeslissing1 is op Prinsjesdag 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

gelanceerd. Het Deltaplan kent zeven ambities, tussendoelen en een planning om te komen tot een 

klimaatbestendig en waterrobuuste inrichting. 

De eerste ambitie “Kwetsbaarheid in beeld 

brengen” voor de vier klimaataspecten 

overstromingen, wateroverlast door hevige 

neerslag, hitte en droogte dient uiterlijk in 

2019 te zijn afgerond.  

Vervolgens worden gemeenten geacht om in 

2019/2020 risicodialogen te voeren met alle 

relevante stakeholders, een 

klimaatadapatatie-strategie op te stellen, een 

uitvoeringsagenda gereed te hebben en beleid 

op klimaatadaptatie te hebben vastgesteld.  

De ambities uit het Deltaplan zijn de volgende:  

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen 
2. Klimaatdialoog (voorheen 

risicodialoog) voeren en strategie 
opstellen 

3. Uitvoeringsagenda opstellen 
4. Meekoppelkansen benutten 
5. Stimuleren en faciliteren 
6. Reguleren en borgen 
7. Handelen bij calamiteiten 

 

 

 

1 Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat er naast het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in 2016 de Nationale Adaptatie 

Strategie (NAS) is uitgekomen. Waar het Deltaplan zich richt op het nemen van ruimtelijke maatregelen, zijn de maatregelen en thema’s 
binnen de NAS voornamelijk niet-ruimtelijk van aard (bijv. inzet zorg bij hitte). De NAS richt zich dan ook op de sectoren, ketens, 
thema’s en klimaatrisico’s die niet in het Deltaplan aan bod komen.  
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Het voor de regio Hart van Brabant verrichtte onderzoek richt zich op de eerste ambitie die in het Deltaplan 

is aangegeven, namelijk het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van de buitenruimte op de vier 

klimaatthema’s: wateroverlast, droogte, hitte, en overstroming. 

Het doel van de eerste ambitie is om via een eerste, volledige en eenduidige, analyse het inzicht en de 

bewustwording bij gemeenten en waterschappen te vergroten. Ambitie één beoogt ook een (bestuurlijke) 

agendering van de klimaataspecten en de vervolgstappen die genomen dienen te worden na het in beeld 

hebben van de kwetsbaarheden. 

Invloed van klimaatverandering op sectoren 

In de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) zijn negen sectoren beschreven waarop klimaatverandering effect 

kan hebben: 

• Water en ruimte 

• Landbouw, tuinbouw en visserij 

• Gezondheid 

• Recreatie en toerisme 

• Natuur 

• Infrastructuur 

• Energie 

• IT en telecom 

• Veiligheid 

 

Een tiende sector is op het moment van schrijven in ontwikkeling: de gebouwde omgeving. 

In deze notitie en het kaartmateriaal zijn geen analyses gemaakt van de gevolgen van klimaatverandering op 

deze sectoren. Dit is wel van belang in (de afweging van) de dialogen. Eental vragen die in dit proces van 

belang zijn zijn bijvoorbeeld: worden de knelpuntlocaties zoals berekend in de wateroverlast-, droogte-, 

overstromings- en hitte-analyses als knelpunt ervaren? Wordt verwacht dat op deze locaties in de toekomst 

overlast gaat optreden of kansen zullen ontstaan? Wat betekent klimaatverandering voor de functie van dit 

gebied? Wat willen we, welke normen streven we na, en hoe bewerkstelligen we dit? 

Bouwstenen 

Naast de Klimaatonderlegger is deze notitie en het bijbehorende kaartmateriaal input voor de volgende 

stappen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: klimaatdialoog voeren en strategie opstellen. 

 

1.3 Leeswijzer 

In deze notitie zijn de effecten van klimaatverandering voor de regio Hart van Brabant toegelicht. In 

hoofdstuk 2 t/m 5 is in gegaan op de kwetsbaarheid van de 4 klimaatthema’s: 

• Wateroverlast 

• Droogte 

• Hitte 

• Overstroming 

 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de locaties die potentieel het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van 

klimaatverandering en een doorkijk naar het vervolg. 
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2 WATEROVERLAST 

2.1 Introductie 

Met het veranderende klimaat verandert ook het neerslagpatroon. In de meeste gevallen is de verwachte 

toename in het jaarvolume neerslag beperkt, maar neemt de intensiteit van de buien toe. De riolering, 

hemelwaterafvoer en drainage kunnen de grote hoeveelheid water in korte tijd dan niet altijd tijdig 

verwerken. Het overtollige regenwater kan in bebouwde gebieden, gebieden met ondoorlatende 

grondsoorten en verhardingen vaak moeilijk infiltreren in de bodem, met water op straat of maaiveld als 

gevolg. Bij een hevige bui stroomt het water naar de laagstgelegen gebieden en dan kan daar mogelijk 

wateroverlast ontstaan.  

Door de intensievere neerslag zal in de toekomst de kwetsbaarheid van bebouwde- en landelijke gebieden 

voor regenwateroverlast toenemen. Wateroverlast kan tot ernstige sociale (gezondheidsrisico’s door 

gemengd water op straat, beschikbaarheid van wegen, spoorwegen en hulpdiensten en ongevallen) en 

economische (overstromingen van huizen/ productie-installaties) gevolgen leiden. De toenemende kans op 

water op straat gebeurtenissen kan daarnaast vaker voor (kleinschalige) hinder zorgen. 

2.2 Methodiek 

Voor het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van de regio Hart van Brabant met betrekking tot 

wateroverlast zijn reeds bestaande analyses van gemeenten verzameld. In verband met een verschil in 

beschikbare gegevens tussen de gemeenten zijn twee typen analyses toegepast.  

Wateroverlastanalyse op basis van hydraulisch (riool)model 

Met gebruik van hydraulische rekenmodellen is de riolering doorgerekend en is met behulp van een 

maaiveldmodel inzichtelijk gemaakt welke delen van het bebouwde gebied overstromen en wat de 

waterdiepte op deze locaties is. De waterdiepte is vanaf 0,05 m diepte ruimtelijk weergegeven.  

Deze analyses geven inzicht in de locaties waar in de bebouwde omgeving water op straat ontstaat als 

gevolg van een bui van 70 mm in één uur. Dit is een gestandaardiseerde neerslaggebeurtenis afkomstig uit 

de bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie. In het huidige klimaat heeft deze 

neerslaggebeurtenis een herhalingstijd van eens in de 200 jaar. In het KNMI-klimaatscenario WH2050 is de 

herhalingstijd van deze neerslaggebeurtenis gehalveerd naar eens in de 100 jaar. 

Deze analyse is toegepast bij de volgende gemeenten: 

• Tilburg 

• Dongen 

• Heusden 

• Goirle 

• Gilze-Rijen: in deze analyse is ook het landelijk gebied meegenomen. Niet bekend is of het 

rioleringsmodel is meegenomen in de berekening. 

• Waalwijk: in deze analyse is ook het landelijk gebied meegenomen. Niet bekend is of het rioleringsmodel 

is meegenomen in de berekening. 
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Wateroverlastanalyse op basis van de Klimaateffectatlas 

Voor de gemeenten die op het moment van schrijven niet over deze analyseresultaten beschikken zijn de 

resultaten van de Klimaateffectatlas meegenomen. Dit betreft een versie die op 11 september 2017 is 

gepubliceerd. De kaart uit de Klimaateffectatlas geeft een indicatie van de maximale waterdiepte die op een 

plek kan optreden als gevolg van kortdurende intense neerslag. Voor de modellering is een bui gebruikt van 

70 mm in twee uren. In het huidige klimaat komt deze bui circa 1 keer in de 100 jaar voor. Er is in deze 

analyse geen riolering meegenomen. Het uitgangspunt is dat het water over maaiveld gaat stromen omdat 

de riolering volledig gevuld is en geen water meer afvoert. De kaart is ontwikkeld door Deltares.  

Deze analyse is toegepast bij de volgende gemeenten: 

• Loon op Zand 

• Oisterwijk 

• Hilvarenbeek 

• Haaren 
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2.3 Resultaten 

In de onderstaande figuren zijn de gebieden weergegeven die gevoelig zijn voor wateroverlast. In Figuur 2 

worden de potentieel kwetsbare gebieden of locaties weergegeven voor de gemeenten die over een 

hydraulisch rioolmodel beschikken (bovenstaande methode 1). In Figuur 3 worden de potentieel kwetsbare 

gebieden of locaties weergegeven voor de gemeenten die niet over een hydraulisch rekenmodel beschikken. 

 

Bij het analyseren van de kwetsbare gebieden en locaties is specifiek gelet op wijken met veel water op 

straat in combinatie met grote waterdiepten. Onderstaand zijn de gebieden beschreven die naar voren 

komen als potentieel kwetsbaar voor wateroverlast. 

Uit deze analyse blijkt ook dat in de gemeenten Dongen, Haaren en Hilvarenbeek minder locaties 

voorkomen die gevoelig zijn voor wateroverlast. 

 

De belangrijkste aandachtslocaties zijn: 

1. Enkele straten in het centrum van de gemeente Waalwijk (Sint-Antoniusstraat – Burgemeester Smeelelaan 

– Felix Timmermansstraat, Margrietstraat en aangrenzende straten) 

2. De wijk Venne-oost (gemeente Heusden) 

3. Delen van de Vierakkers (gemeente Tilburg) 

4. De wijk Stokhasselt, delen van de wijk Oud-Noord en Oud-Zuid (gemeente Tilburg)  

5. Bedrijventerrein Broekakkers (gemeente Gilze-Rijen) 

6. Bedrijventerrein Tijvoort en delen van het centrum (gemeente Goirle) 

7. Enkele straten in de kern Loon op Zand (De Venloonstraat en Perseus) 

8. Het centrum ten zuiden van het spoor in gemeente Oisterwijk 

  

 
Figuur 2. Water op straat na een bui van 70 mm in een uur. In deze figuur worden de resultaten weergegeven voor 
gemeenten die eigen data hiervan beschikbaar hebben. 
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Toelichting op de resultaten 

De aangeleverde data door gemeenten en data van de Klimaateffectatlas betreffen een momentopname. De 

gemodelleerde waterdiepte van beide databronnen kunnen afwijken van de in praktijk ervaren waterdiepte. 

Dit kan analyses betreffen die een aantal jaar geleden zijn uitgevoerd. Recent ontwikkelde locaties kunnen 

niet conform de huidige situatie gemodelleerd zijn, bijvoorbeeld omdat met een gedateerde AHN (Actueel 

Hoogtebestand Nederland) is gerekend. Daarnaast zijn gemeenten doorlopend bezig maatregelen op te 

stellen om de wateroverlast te verminderen. Dit kan betekenen dat gemodelleerde waterdiepte niet in de 

praktijk hoeft voor te komen. 

Daarnaast is een belangrijk onderscheid te maken tussen het voorkomen van water op straat en het 

optreden van wateroverlast: water op straat betekent niet dat er ook daadwerkelijk overlast wordt ervaren. 

Wanneer water zich verzamelt op een laaggelegen braakliggend stuk grond hoeft dit bijvoorbeeld niet tot 

problemen te leiden. Indien doorgaande wegen onbegaanbaar worden door water op straat vormt dit wel 

degelijk een probleem. Naast het belemmeren van de normale verkeerstromen kunnen wanneer 

calamiteitenroutes onbegaanbaar worden ook hulpdiensten hier hinder van ondervinden, terwijl er op 

bijvoorbeeld juist vaker een beroep wordt gedaan op de brandweer bij extreme weersomstandigheden. 

7
. 

8
. 

Figuur 3. Water op straat na een bui van 70 mm in twee uren. In deze figuur worden de resultaten weergegeven 
voor gemeenten die geen eigen data van water op straat n.a.v. de bui van 70 mm in een uur beschikbaar 
hebben. 
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Binnen de regio Hart van Brabant zijn er ook gemeenten waar minder waterdiepte wordt gemodelleerd, zoals 

bijvoorbeeld in de gemeenten Hilvarenbeek en Haaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is bijvoorbeeld het 

landelijke karakter van gemeenten. Hierdoor kan relatief minder verhard oppervlak aanwezig zijn waardoor 

neerslag eenvoudiger kan worden afgevoerd. Daarnaast stelt iedere gemeenten een andere acceptatienorm 

(bijvoorbeeld een bui 9 uit de Kennisbank Stedelijk Water) vast ten aanzien van water op straat. Op deze 

vastgestelde norm wordt veelal de riolering gedimensioneerd. Ook maken gemeenten steeds vaker bewust 

beleid om water bovengronds te verwerken (om bijvoorbeeld zo kosten te besparen omdat er minder grote 

diameters aan riolering ondergronds worden gerealiseerd, of om het waterbewustzijn van burgers te 

vergroten). Voorgaande redenen verklaren dat er verschillen optreden per gemeente in de afvoer- en 

bergingscapaciteit van een rioleringsstelsel en daarmee of er water op straat berekend wordt. 
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3 DROOGTE 

3.1 Introductie 

Droogte wordt veroorzaakt door een hoge verdamping en een tekort aan neerslag. Bij zonnig weer met hoge 

temperaturen en veel wind verdampt veel vocht. Uit de berekeningen van het KNMI blijkt dat de kans op 

drogere zomers toeneemt: de totale neerslagsom in de zomer neemt af en het aantal opeenvolgende droge 

dagen stijgt. Naast veranderende weersomstandigheden heeft verdroging veelal menselijke oorzaken 

(Groenblauwe netwerken. Potz, 2016): 

• Ontwatering en versnelde afwatering (drainage) voor de landbouw veroorzaken landelijk circa 60% van 

de verdroging. 

• Grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening veroorzaken circa 30% van de 

verdroging. 

• Overige oorzaken, zoals de toename van verhard oppervlak, bebossing (=toename verdamping) en 

zandwinning dragen voor circa 10% bij. 

 

Droge perioden vinden over het algemeen plaats gedurende de zomer wat tevens het groeiseizoen is (1 april 

t/m 30 september) voor de meeste gewassen.  

In het najaar wordt de potentiele referentiegewasverdamping klein en is dan vrijwel altijd verwaarloosbaar 

ten opzicht van de hoeveelheid regen. Het potentiele neerslagtekort zoals berekend door het KNMI heeft 

dan geen toevoegde waarde meer in de droogtemonitoring. Om die reden wordt de berekening van het 

potentiele neerslagtekort en het doorlopend potentieel neerslagoverschot ieder jaar per 30 september 

gestopt. (bron: KNMI) 

Juli 2018 kende een droogterecord: er viel gemiddeld slechts 11 mm regen. Normaal is dat die maand 78 

mm. In onderstaande afbeelding is te zien dat het neerslagtekort in 2019 met uitzondering van een week in 

juni groter is dan de mediaan van de jaren waarin het neerslagtekort is gemeten. 

 
Figuur 4. Neerslagtekort in Nederland in 2019. Landelijk gemiddelde over 13 stations (bron: KNMI, bijgewerkt op 1 
oktober 2019) 

 

Door droogte kan de voedselproductie (landbouwsector) worden bedreigd. Wanneer er langere tijd geen 

neerslag valt, zijn gewassen afhankelijk van vochtlevering uit het grondwater door capillaire nalevering. De 

mate van capillaire nalevering verschilt per grondsoort en het effect ervan verschilt per gewastype. Een 

tekort aan neerslag en extreem lage grondwaterstanden kunnen leiden tot verdroging van vegetatie, met 
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mogelijke gewasderving voor de landbouw tot gevolg. Daarnaast neemt de schade aan de natuur en het 

risico op natuurbranden toe. Of deze gevolgen onwenselijk zijn voor de natuur is echter afhankelijk van 

natuurdoeltypen. 

Ook andere sectoren kunnen onder druk komen te staan, zoals drinkwaterproductie uit oppervlaktewater, 

koeling voor de industrie en energiecentrales. Door lage waterstanden en verminderde doorstroom kan 

oppervlaktewaterkwaliteit afnemen.  

In het stedelijk gebied in Nederland is de verwachte schade ten gevolge van klimaatverandering door 

droogte groter dan die door wateroverlast (zie Figuur 1 uit Manifest Klimaatbestendige stad, 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering). In de ‘Deltafact: droogte en hitte in de stad’ beschrijft 

Stowa de mogelijke effecten van (tijdelijk) lagere grondwaterstanden in met name de bebouwde omgeving. 

Hieronder volgen een aantal van effecten van mogelijke schade in stedelijk gebied bij dalende 

grondwaterstanden (bron: Stowa). Voor meer informatie wordt verwezen naar de Deltafact van Stowa.  

• Paalfunderingen zijn met name op klei- en veengronden toegepast. In de regio Hart van Brabant komt 

grotendeels zandgrond voor. Wanneer houten paalfunderingen droog komen te staan kan door 

zuurstoftoevoer schimmelaantastig plaatsvinden. Paalrot kan daarna de draagkracht van de fundering 

verlagen, met mogelijke gebouwschade als gevolg.  

• Maaivelddaling als gevolg van zetting, veenoxidatie of krimp door uitdroging van kleilagen. De 

maaivelddaling kan vervolgens leiden tot: 

• Toename van de inundatiehoogte bij regenwateroverlast, en daarmee van de kans op schade. 

• Toename van grondwateroverlast, bij gelijkblijvende (normale) grondwaterstand. 

• Schade aan niet op palen gefundeerde gebouwen, als het maaiveld ongelijkmatig daalt 

(verschilzetting). 

• Schade aan gebouwen met paalfunderingen ‘op kleef’. 

• Schade aan infrastructuur als het maaiveld ongelijkmatig daalt. 

• Droogteschade aan groen kan optreden bij bomen en struiken die normaal gesproken gevoed worden 

vanuit het grondwater.  

• Een ander mogelijk effect van droogte in relatie tot groen is dat boomwortels op zoek gaan naar water op 

grotere diepte en daarbij ondergrondse infrastructuur binnendringen en beschadigen. 

 

In deze studie is voor de regio Hart van Brabant een analyse gedaan om de kwetsbaarheid van vegetatie 

(gras) voor droogte inzichtelijk te maken. Een analyse voor de kwetsbaarheid van paalrot en zetting is geen 

onderdeel van deze studie. 

 

3.2 Methodiek 

Om een eenduidige vergelijking te maken van droogtegevoelige gebieden is over de gehele regio uitgegaan 

van 1 referentietype gewas, namelijk gras. Dit is het meest voorkomende gewas in de regio Hart van 

Brabant: 42% volgens de Basisregistratie Gewaspercelen 2019. Daarna volgt snijmaïs met 22%, en 

aardappelen met 6%. Wanneer gras onvoldoende wateraanvoer krijgt leidt dit tot verdroging en verkleuring 

van de graslaag. Doordat de graslaag onvoldoende vocht kan onttrekken leidt dit ook tot een tekort aan 

voedingsstoffen. Daarnaast zal het gras de verdamping beperken, om zodoende zo lang mogelijk vocht vast 

te houden. Dit gaat ten koste van de groei en vitaliteit en kan leiden tot (tijdelijke) uitval van de graslaag 

(Brolsma, van Meerten, Dionisio, Elbers, 2012). 

Om inzichtelijk te maken hoe kwetsbaar gras is voor verdroging is gebruik gemaakt van de Water Wijzer 

Landbouw. Voor de analyse is gebruik gemaakt van: 

• Eigenschappen van bodem (BOFEK2012). 

• Eigenschappen van gewassen/gras (Waterwijzer landbouw – STOWA 2018-48) 

• Grondwaterkarakteristieken gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) 

 

Een nadere uitleg van de methodiek is opgenomen in Bijlage B. 

https://waterwijzerlandbouw.wur.nl/
https://waterwijzerlandbouw.wur.nl/


 

Onze referentie:      - Datum: 7 februari 2020 

  

 

TOELICHTENDE NOTITIE KAARTMATERIAAL 

KLIMAATSTRESSTEST 

14 van 34 

3.3 Resultaten 

Door de verwachte klimaatverandering zullen ook de grondwaterstanden in de toekomst veranderen. In 

Figuur 5 zijn de huidige grondwaterstanden en de verandering opgenomen. Uit de huidige situatie van zowel 

de gemiddeld laagste als de gemiddeld hoogste grondwaterstanden blijkt dat vooral de ontwatering 

(maaiveld minus grondwaterstand) vooral in (delen van) Tilburg, Goirle en Loon op Zand ten opzichte van de 

andere gemeente relatief groot is. Dit komt omdat het maaiveld in deze gemeente relatief hoger gelegen is 

dan het maaiveld van de direct omgeving. Daarnaast is duidelijk te zien dat de relatieve stijging van de 

grondwaterstand optreedt in de gebieden waar nu een lagere grondwaterstand te vinden is, zoals bij de 

Chaamse Bossen (Gilze en Rijen), de oevers van de Leij (Goirle) en in de gemeente Tilburg. Door de relatief 

diepe grondwaterstanden hier heeft een toename aan verdamping door klimaatverandering hier minder 

invloed op. Aan de andere kant dalen de laagste grondwaterstanden op locaties waar deze nu relatief hoger 

zijn, bijvoorbeeld in het noorden van Dongen en ten oosten van Waspik (gemeente Waalwijk). Beiden 

veranderingen zijn van invloed op de toekomstige gewasderving. Te hoge grondwaterstanden kunnen 

zorgen voor zuurstofstress met gewasdering tot gevolg, en door te lage grondwaterstanden stijgt het 

grondwater soms niet ver genoeg capillair op om te wortels van gewassen nog te kunnen voeden. Wanneer 

een grondwaterstand te hoog of te laag is, hangt af van de bodemsoort, het type gewas en de worteldiepte. 

Figuur 5. Huidige- en toekomstige hoogste grondwaterstanden en de verwachte verandering in regio Hart van Brabant 
(bron: Klimaateffectatlas). 

  
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) Verandering GHG bij Wh-klimaat in 2050 

Figuur 6.  Huidige- en toekomstige laagste grondwaterstanden en de verwachte verandering in regio Hart van Brabant 
(bron: Klimaateffectatlas). 

  
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) Verandering GLG bij Wh-klimaat in 2050 
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In Figuur 7 is de hoeveelheid (potentiele) gewasderving te zien voor de regio Hart van Brabant in het huidige 

klimaat (uitgangspunt: gewastype gras). Enkele opvallende resultaten zijn: 

1. Met de WaterWijzerLandbouw is een grote gewasderving van gras berekend in een aantal 

natuurgebieden binnen Hart van Brabant. Dit komt door de relatief lage grondwaterstanden (tussen 2 en 

5 meter onder maaiveld) op deze hoge (zand)gronden, zoals te zien is in Figuur 6. 

2. In het huidige klimaat geven de modelresultaten nabij de Grote Lei in Gilze en Rijen meer dan 30% 

gewasderving aan. In dit gebied zijn veel gewaspercelen te vinden. Ook hier zijn de oorzaken een 

combinatie van zwak lemige zandgronden met grof zand in de ondergrond en daarmee een laag 

watervasthoudend vermogen, en een lage grondwaterstand. 

3. In de gemeente Heusden treedt tussen de 20-30% gewasderving op in een gebied met gewaspercelen. 

Hier wordt de derving niet veroorzaakt door een lage grondwaterstand, maar door de kleiige ondergrond 

(404 Klei op veen (fluviatiel)). Klei kan dichtslaan (slechte verluchting en drainage) en het moeilijk maken 

voor (gras)wortels om water te onttrekken van de ondergrond. 

 

Figuur 7. Kwetsbaarheid van gras voor verdroging in het huidige klimaat. 
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Figuur 8 laat het verschil in gewasderving zien tussen het huidige klimaat en het Wh2050-klimaatscenario. 

Enkele opvallende resultaten zijn: 

1. De toe- en afname van gewasderving rondom Waspik-Zuid en ’s Gravenmoer. De ondergrond van dit 

gebied is gecategoriseerd als kleiig moerige bovengrond of kleidek op veen en zandondergrond binnen 

120 cm-mv (code 102, zie bodemkaart in Bijlage C). Door de daling van de GLG in dit gebied (Figuur 6), 

neemt de gewasderving toe bij in het toekomstige Wh-klimaat. De gewasderving, veroorzaakt door 

droogte, neemt hier met bijna 10% toe (van 7% naar 17% derving). De afname van gewasderving kan 

worden verklaard door een lokale stijging van de GLG (zie Figuur 6) van 10-25 cm.  

2. Het tweede gebied dat opvalt, zijn de agrarische percelen ten zuiden van de A59, ter hoogte van Capelle. 

Deze grond bestaat volgens de BOFEK2012 uit klei en veen (code 402). Veen is een kwetsbare grond 

voor droogte en daarom dus ook voor gewasderving. Hier zal de gewasderving toenemen met ca. 3-10%. 

3. De gemiddeld laagste grondwaterstand in deze natuurgebieden zal in klimaatscenario Wh2050 

voornamelijk stijgen (Figuur 6). Waar de gemiddeld laagste grondwaterstand stijgt neemt veelal de 

droogtegevoeligheid door klimaatverandering af. 

4. Er is ook sprake van een afname van gewasderving door een stijging van grondwaterstand. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld rondom de gemeentelijke grenzen tussen Gilzen en Rijen en Goirle. In dit gebied stijgt zowel 

de GLG als de GHG bij het Wh2050-klimaatscenario (Figuur 5 en Figuur 6). 

5. Ook in Heusden is een kleiige bodem te vinden. Dit is terug te zien in de toename van gewasderving van 

zo’n 3%. Daarnaast is de grondwaterstand al relatief laag (tussen 1 m en 1,6 m onder maaiveld (Figuur 5 

en Figuur 6) en zal deze, ook in het Wh-klimaat, stabiel blijven. 

 
   
Figuur 8. Toe-/afname van kwetsbaarheid van vegetatie voor verdroging van huidig klimaat naar klimaatscenario 
Wh2050 
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Toelichting op de resultaten 

Er dient te worden opgemerkt dat andere vegetatie dan gras tevens een andere watervraag heeft en een 

andere worteldiepte kan hebben, en dat grondwaterstanden ook lager kunnen zijn dan de gemiddeld laagste 

grondwaterstand. In werkelijkheid kan de optredende gewasderving dus afwijken van de weergegeven 

waarden in Figuur 7 en Figuur 8. 

De locaties die uit de analyse naar voren komen laten met name zien welke bodemsoorten in combinatie 

met (de ontwikkeling van) de grondwaterstand droogtegevoelig zijn. De resultaten zeggen dus niet of dit op 

een locatie wel of niet als probleem wordt beschouwd. Dit heeft te maken welke effecten dit op de sectoren 

heeft en of deze effecten (on)gewenst zijn. Zo kan bijvoorbeeld droogte voor landbouw wel als probleem 

worden ervaren maar voor bepaalde natuurdoeltypen niet. 
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4 HITTE 

4.1 Introductie 

De stijging van de gemiddelde jaartemperaturen in Nederland brengt nauwelijks acute problemen met zich 

mee. Dergelijke problemen doen zich juist voor bij pieken in de temperatuur, zoals op tropische dagen en 

tijdens warme nachten. De afgelopen zomer van 2019 is het 75 jaar oude hitterecord verbroken. Op 25 juli 

2019 werd het in Gilze-Rijen 40,7 ºC. Nog nooit eerder kwam de temperatuur boven de 40 ºC in Nederland. 

Hitte kan bij kwetsbare groepen zoals zieken en ouderen gezondheidsproblemen opleveren (hittestress). 

Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. 

Tevens neemt het risico op uitdroging en oververhitting toe. In het ergste geval kunnen mensen hieraan 

overlijden. Naast gezondheidsproblemen kunnen infrastructuur en gebouwen schade oplopen door het 

uitzetten van materialen.  

4.2 Methodiek 

In de stresstest is gebruik gemaakt van een thermisch infrarode opname van de Landsat 8 satelliet. Het 

grote voordeel van deze opname is dat het in één oogopslag een waarheidsgetrouw en dekkend totaalbeeld 

geeft van de op dat moment heersende warmteverschillen. Het is dus in zekere zin op te vatten als een 

praktijkmeting. Voor alle resultaten uit de oppervlaktetemperatuur-analyse geldt dat deze betrekking hebben 

op de zogenoemde stralingstemperatuur van het oppervlak (zoals dat loodrecht van boven zichtbaar is). De 

door een mens ervaren temperatuur (gevoelstemperatuur) is, buiten de bovengenoemde 

stralingstemperatuur, onder meer afhankelijk van de lokale (relatieve) luchtvochtigheid, windsnelheid en 

temperatuur van de aangevoerde lucht. 

De opname van de satelliet die gebruikt is in deze analyse vond plaats op 26 juli 2018 om 12:30u. Juli 2018 

was een erg warme maand en op 26 juli werd het in de gehele provincie Noord-Brabant meer dan 36C. 

 

Een nadere uitleg van de methodiek is opgenomen in Bijlage D. 

4.3 Resultaten 

In het regionaal warmtebeeld is te zien dat veel bedrijventerreinen, enkele woonwijken en buitengebieden 

als hittegevoelig naar voren komen. Uit analyse van de luchtfoto blijkt dat op bedrijventerreinen en soms ook 

woonwijken in verhouding weinig groen en veel verharding aanwezig is. Een laag aandeel groen betekent 

dat er weinig verdamping plaats zal vinden, wat resulteert in een gereduceerd verkoelend effect. Ook 

sommige locaties in het buitengebied komen als hittegevoelig naar voren. Leemarme zandgronden houden 

bijvoorbeeld weinig water vast, waardoor bodemvocht eerder verdampt en de grond opwarmt. Ook op 

braakliggende gronden verdampt bodemvocht relatief snel, waardoor deze gronden in vergelijking met de 

begroeide gronden sneller opwarmen. 
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De volgende gebieden komen als hittegevoelig naar voren: 

1. Haventerrein (gemeente Waalwijk) 

2. Woonwijk Besoyen (gemeente Waalwijk) 

3. Bedrijventerrein Groenewoud (gemeente Heusden) 

4. Woonwijk Braken (gemeente Heusden) 

5. De Loonse en Drunense Duinen. 

6. Vliegveld Gilze-Rijen (gemeente Gilze-Rijen) 

7. Bedrijventerreinen in gemeenten Tilburg (Vossenberg, Kraaiven en Loven) 

8. Delen van de wijken Oud-Noord en Oud-Zuid (gemeente Tilburg 

9. Bedrijventerrein Kerkhoven (gemeente Oisterwijk) 

10. Bedrijventerrein Tijvoort (gemeente Goirle) 

 

Of op deze locaties ook daadwerkelijk problemen worden ervaren is afhankelijk van factoren zoals 

landgebruik en de aan- of afwezigheid van kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ouderen of zieken hier. 
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Figuur 9. Resultaten hitte-analyse oppervlaktetemperatuur (Satellietbeeld van 26-07-2018) 
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In Figuur 10 is een thermisch infrarood satellietbeeld van de wijk Oud-Zuid in gemeente Tilburg 

weergegeven. Uit dit beeld blijkt dat delen van de wijk als hittegevoelig naar voren komen, maar er zijn in 

dezelfde wijk ook koelere gebieden waar te nemen. In het midden van het satellietbeeld is het verkoelende 

Stadspark Oude Dijk gelegen met daaromheen een woonwijk waar temperaturen tijdens hete dagen 

behoorlijk kunnen oplopen. Tijdens hete dagen kunnen inwoners van deze wijk verkoeling zoeken in het 

nabij gelegen Stadspark. Door op deze manier de openbare ruimte in te richten, wordt de wijk minder 

gevoelig voor hittestress. 

 

 
Figuur 10. Voorbeeld van een thermisch infrarood satellietbeeld op 26 juli 12:30 2018. Dit beeld laat zien waardoor het 
verschil in oppervlaktetemperatuur verklaard kan worden 
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5 OVERSTROMING 

5.1 Introductie 

Nederland is beschermd tegen hoogwater door waterkeringen. Ons land staat internationaal bekend om 
onze sterke dijken, maar toch kunnen ook wij te maken krijgen met de gevolgen van het doorbreken van een 
dijk. Omdat de effecten van een overstroming groot kunnen zijn en per locatie sterk kunnen verschillen, is 
het waardevol om inzicht te krijgen in de kans op zo’n overstroming. Deze kans kan in de toekomst anders 
zijn dan nu, bijvoorbeeld door veranderende neerslagpatronen. 
 
Als overstromingen plaatsvinden, zal er economische schade optreden aan bijvoorbeeld gebouwen en 
infrastructuur en ontstaat grote maatschappelijke ontwrichting. Ook is er een kans dat mensen gewond 
raken of zelfs overlijden als gevolg van verdrinking, onderkoeling of verminderde bereikbaarheid van 
hulpdiensten. In werkelijkheid kan de overstromingskans in de toekomst ook kleiner zijn, omdat de sterkte 
van de waterkeringen in 2050 groter kan zijn.  
 

De overstromingsdiepte bepaalt de mate waarin een gebied wordt blootgesteld aan de effecten van een 

overstroming. Het is één van de factoren die van belang is voor de hoeveelheid schade en slachtoffers bij 

een overstroming. Ook bij beperkte overstromingsdiepten, bijvoorbeeld van een halve meter, kan de impact 

groot zijn. Dit omdat elektriciteit, drinkwater, telecom en internet dan vaak niet meer beschikbaar zijn.  

5.2 Methodiek 

De kwetsbaarheid van de regio Hart van Brabant voor overstroming is met behulp van de Klimaateffectatlas 

en analyses van de waterschappen in beeld gebracht.  

De Klimaateffectatlas brengt in beeld wat de maximale overstromingsdiepte is bij een doorbraak van een 

primaire kering van het hoofdwatersysteem. Voor de regio Hart van Brabant is bijvoorbeeld de rivier de Maas 

onderdeel van het hoofdwatersysteem. 

Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen 
wateroverlast. In de revitaliseringsplannen zijn voor het eerst een aantal regionale waterbergingsgebieden 
concreet begrensd. Deze gebieden zijn door de waterschappen meerdere keren geactualiseerd en onder 
andere opgenomen in de Verordening Ruimte.  
Regionale waterbergingsgebieden bestaan uit drie soorten gebieden: 

• Gebieden die van oudsher al regelmatig inunderen (natuurlijke overstromingsgebieden). 

• Gebieden die de afgelopen periode door de waterschappen concreet zijn ingericht (gestuurde 

waterbergingsgebieden) voor waterberging. 

• Gebieden die gedurende de planperiode van de waterbeheerplannen van de waterschappen concreet 

ingericht zullen worden (in te richten waterbergingsgebieden). 

 

Naast de regionale waterbergingsgebieden zijn er reserveringsgebieden voor waterberging opgenomen. Met 

de reserveringsgebieden waterberging wordt gedoeld op gebieden die, op basis van een inventarisatie door 

de waterschappen tijdens de totstandkoming van de reconstructieplannen, zijn vastgelegd omdat deze in de 

toekomst noodzakelijk kunnen zijn voor waterberging. (bron: Provincie Noord-Brabant). 

Een deel van deze gebieden is de afgelopen periode door de waterschappen concreet ingericht voor 
waterberging (gestuurde waterbergingsgebieden) en een deel hiervan zal gedurende de planperiode van de 
waterbeheerplannen van de waterschappen concreet ingericht worden als waterbergingsgebieden.  
 
Aanvullend op deze analyse heeft Waterschap De Dommel een inventarisatie gemaakt van overstroomde 
gebieden in de periode mei tot en met juni 2016. In deze periode is veel neerslag gevallen in de regio Hart 
van Brabant met overstromingen en overlast als gevolg. Destijds heeft Waterschap De Dommel op basis van 
huisbezoeken in beeld gebracht welke gebieden overstroomd waren. Voor de waterschappen Brabantse 
Delta en Aa en Maas was deze informatie ten tijde van de analyse niet beschikbaar, en is dit niet op kaart 
meegenomen. 
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5.3 Resultaten 

Overstromingsrisico vanuit primair watersysteem 
Uit resultaten van de Klimaateffectatlas blijkt dat het noorden van de regio Hart van Brabant kwetsbaar is 
voor een doorbraak van primaire keringen. Bij een doorbraak stroomt het water vanuit de rivier de Maas 
richting het zuiden. De volgende gemeenten en/of delen van gemeenten zijn kwetsbaar: 
 

1. De gemeente Waalwijk is kwetsbaar, omdat de gemeente aan de Maas gelegen is. Bij een doorbraak zal 

de gemeente grotendeels overstromen met overstromingsdiepten tussen de 2 tot 5 meter. 

2. Ook de gemeente Heusden is bijzonder kwetsbaar vanwege de ligging aan de Maas. Bij een doorbraak 

zal de gemeente grotendeels overstromen met overstromingsdiepten tussen de 2 tot 5 meter en er zijn 

enkele gebieden waar zelfs een overstromingsdiepte van meer dan 5 meter wordt berekend.  

3. Het noorden van gemeente Dongen kan overstromen. Overstromingsdiepten in het uiterste noorden 

kunnen oplopen tot 5 meter en dichterbij de kern Dongen tot 2 meter. De kern zelf zal volgens deze 

analyse niet overstromen. 

4. Delen in het oosten van gemeente Haaren waaronder de kern Heesakker. Overstromingsdiepten kunnen 

oplopen tot 0,5 meter en voor een enkel gebied tot 2 meter. 

5. In noordwesten van de gemeente Loon op Zand worden overstromingsdiepten tot 5 meter berekend.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Overstromingsdiepte bij een doorbraak vanuit primaire keringen 
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Waterbergingsgebieden en overstroomde gebieden vanuit het regionale watersysteem 

Naast een analyse door de Klimaateffectatlas van het overstromingsrisico vanuit primaire keringen hebben 

de waterschappen een analyse gemaakt van het regionale systeem. Op basis van deze analyse zijn 

waterbergingsgebieden aangewezen. 

 

 

Met name in het oosten en zuiden van de regio Hart van Brabant zijn in de Verordening Ruimte 

waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden voor waterberging aangewezen. De meeste van deze 

aangewezen waterbergingsgebieden zijn gelegen in de gemeente Goirle, gemeente Hilvarenbeek, 

gemeente Oisterwijk en gemeente Haaren. Behalve de waterbergingsgebieden, laat de figuur de in juni 2016 

overstroomde gebieden binnen het gebied van Waterschap de Dommel zien. Deze gebieden liggen 

voornamelijk nabij de regionale watersystemen en vallen veelal ook in aangewezen waterbergingsgebieden.  

 

 

Figuur 12. Waterbergingsgebieden en reservering waterbergingsgebieden op basis van de Verordening 
Ruimte, en in 2016 overstroomde gebieden in het beheersgebied van waterschap De Dommel. 
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6 SAMENVATTING KWETSBARE LOCATIES 

Het klimaat verandert. De temperatuur gaat omhoog en hittegolven komen vaker voor, het wordt droger en 

tegelijkertijd wordt de neerslag extremer. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar via materiële, 

economische en volksgezondheidsschade. In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld 

waarin gemeenten en ander overheden het doel hebben meegekregen om Nederland in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. 

In een klimaatstresstest voor de regio Hart van Brabant zijn voor de klimaatthema’s wateroverlast, droogte, 

hitte en overstroming de kwetsbaarheden voor klimaatverandering in beeld gebracht.  

Het kaartmateriaal van de resultaten is beschikbaar in de bijlagen en door middel van deze link. 

Op basis van de analyses zijn de onderstaande gebieden het meest kwetbaar voor de effecten van 

klimaatverandering: 

Wateroverlast 

6. Enkele straten in het centrum van de gemeente Waalwijk (Sint-Antoniusstraat – Burgemeester Smeelelaan 

– Felix Timmermansstraat, Margrietstraat en aangrenzende straten) 

7. De wijk Venne-oost (gemeente Heusden) 

8. Delen van de Vierakkers (gemeente Tilburg) 

9. De wijk Stokhasselt, delen van de wijk Oud-Noord en Oud-Zuid (gemeente Tilburg)  

10. Bedrijventerrein Broekakkers (gemeente Gilze-Rijen) 

11. Bedrijventerrein Tijvoort en delen van het centrum (gemeente Goirle) 

12. Enkele straten in de kern Loon op Zand (De Venloonstraat en Perseus) 

13. Het centrum ten zuiden van het spoor in gemeente Oisterwijk 

  

Droogte 

Kwetsbaar in huidig klimaat 

1. Een aantal natuurgebieden binnen Hart van Brabant zoals de Loonse en Drunense duinen. 

2. Het gebied nabij de Grote Lei in Gilze en Rijen. 

3. Het noorden van de gemeente Heusden. 

 

Verschil huidige klimaat en klimaatscenario Wh2050, toename van gewasderving door klimaatverandering: 

4. Rondom Waspik-Zuid en ’s Gravenmoer, zowel toe- als afname van derving door lokale daling/stijging 

van grondwater.  

5. Agrarische percelen ten zuiden van de A59, ter hoogte van Capelle. 

6. De zwaardere kleigebieden in het noorden van Heusden. 

 

Hitte 

1. Haventerrein (gemeente Waalwijk). 

2. Woonwijk Besoyen (gemeente Waalwijk). 

3. Bedrijventerrein Groenewoud (gemeente Heusden). 

4. Woonwijk Braken (gemeente Heusden). 

5. De Loonse en Drunense Duinen. 

6. Vliegveld Gilze-Rijen (gemeente Gilze-Rijen). 

7. Bedrijventerreinen in gemeenten Tilburg (Vossenberg, Kraaiven en Loven). 

8. Delen van de wijken Oud-Noord en Oud-Zuid (gemeente Tilburg. 

9. Bedrijventerrein Kerkhoven (gemeente Oisterwijk). 

10. Bedrijventerrein Tijvoort (gemeente Goirle). 

 

 

https://arcadis.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a9691dc718f7488a9b0fb8f4af982674
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Overstroming 

Falen primaire kering 

1. De gemeente Waalwijk is kwetsbaar, omdat de gemeente aan de Maas gelegen is. Bij een doorbraak zal 

de gemeente grotendeels overstromen met overstromingsdiepten tussen de 2 tot 5 meter. 

2. Ook de gemeente Heusden is bijzonder kwetsbaar vanwege de ligging aan de Maas. Bij een doorbraak 

zal de gemeente grotendeels overstromen met overstromingsdiepten tussen de 2 tot 5 meter en er zijn 

enkele gebieden waar zelfs een overstromingsdiepte van meer dan 5 meter wordt berekend.  

3. Het noorden van gemeente Dongen kan overstromen. Overstromingsdiepten in het uiterste noorden 

kunnen oplopen tot 5 meter en dichterbij de kern Dongen tot 2 meter. De kern zelf zal volgens deze 

analyse niet overstromen. 

4. Delen in het oosten van gemeente Haaren waaronder de kern Heesakker. Overstromingsdiepten kunnen 

oplopen tot 0,5 meter en voor een enkel gebied tot 2 meter. 

5. In noordwesten van de gemeente Loon op Zand worden overstromingsdiepten tot 5 meter berekend.    

 

Overstroming vanuit het regionale watersysteem 

Gebieden verspreid door de regio zijn aangewezen als (toekomstige) waterbergingslocaties. De meeste van 

deze aangewezen waterbergingsgebieden zijn gelegen in de gemeente Goirle, gemeente Hilvarenbeek, 

gemeente Oisterwijk en gemeente Haaren. 

 

Aanbevelingen voor vervolg 

De uitkomsten van de kwetsbaarheidsanalyse van deze stresstest kunnen verder 

worden gebruikt ter bevordering van de bewustwording, agendering, en ter 

prioritering van bepaalde thema’s. De stresstest is een opmaat naar ambitie 2 uit het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie; het voeren van klimaatdialogen en het opstellen van 

een strategie. 

In een eerder stadium is voor de regio Hart van Brabant een Klimaatonderlegger 

opgesteld op basis van een systeemanalyse. Ook deze resultaten kunnen worden 

gebruikt als input voor de klimaatdialogen en als bouwsteen om mogelijke oplossingsrichtingen te 

identificeren (Bijlage G). 

 

 

Ambitie 2 Ambitie 2 
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Bijlagen 
 

• Bijlage A  –  Kaartmateriaal wateroverlast 

• Bijlage B  –  Methodiek droogte 

• Bijlage C  –  Kaartmateriaal droogte 

• Bijlage D  –  Methodiek hitte 

• Bijlage E  –  Kaartmateriaal hitte 

• Bijlage F  –  Kaartmateriaal overstroming 

• Bijlage G  –  Klimaatonderlegger 
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BIJLAGE A - KAARTMATERIAAL WATEROVERLAST 
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BIJLAGE B - METHODIEK DROOGTE 

 

De Waterwijzer Landbouw maakt gebruik van de gekoppelde procesmodellen SWAP (Soil-

WaterAtmosphere-Plant; Dam et al., 2008; Kroes et al., 2017) en WOFOST (WOrld FOod STudies; 

Boogaard et al., 2011) waarin de wisselwerking tussen bodem, water, atmosfeer en gewasgroei is 

beschreven. Met deze procesmodellen zijn circa 6 miljoen berekeningen uitgevoerd met variatie in 

meteorologie, gewas, bodem en hydrologische omstandigheden. Op basis van deze berekeningen zijn 

(meta)relaties afgeleid die voor willekeurige hydrologische omstandigheden een inschatting maken van de 

gewasopbrengst en de opbrengstderving. De gegenereerde kaartbeelden geven inzicht in welke gebieden 

gevoelig zijn voor gewasderving in het huidige klimaat en de af-/toename in het toekomstige klimaat (Wh-

scenario; KNMI, 2015) als gevolg van droogte. 

 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van: 

• Eigenschappen van bodem (BOFEK2012). De BOFEK van Hart van Brabant is opgenomen in Bijlage B. 

• Bodemfysische Eenhedenkaart, opgesteld op basis van honderdduizenden tussen 1960 en 1995. 

• Eventuele grondverbeteringen zijn mogelijk niet meegenomen. 

• Uit verschillende gebruikerservaringen is gebleken dat de Water Wijzer Landbouw niet betrouwbaar 

kan omgaan met bodemtype 304 (zwak lemige podzolgronden) uit de BOFEK2012. Om deze reden is 

dit bodemtype in de BOFEK2012 aangepast naar vergelijkbaar bodemtype 305 (zwak lemige 

zandgronden met grof zand in de ondergrond). 

• Eigenschappen van gewassen/gras (Waterwijzer landbouw – STOWA 2018-48) 

• Grondwaterkarakteristieken gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) 

• Voor het toepassen van de GLG en de GHG is het Brabantmodel gebruikt. Dit is een 

grondwatermodel voor heel Noord-Brabant en dus gebiedsdekkend voor Hart van Brabant. Het 

voordeel van dit model ten opzichte van de afzonderlijke modellen van de waterschappen is dat deze 

gemodelleerd is voor het gehele gebied en een eenduidiger beeld geeft dan wanneer er verschillende 

modellen van bijvoorbeeld de waterschappen worden gebruikt (deze komen op de grensvlakken niet 

overeen). 

• Grondwaterstandswijziging door klimaatverandering (Klimaateffectatlas) 

• KMNI-weerstation De Bilt → weer en klimaatscenario’s:  

• Huidige klimaat (1985-2010)  

• WH-klimaat (2036-2065) 
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BIJLAGE C - KAARTMATERIAAL DROOGTE 
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BIJLAGE D - METHODIEK HITTE 

 

In de stresstest is gebruik gemaakt van een thermisch infrarode opname van de Landsat 8 satelliet. Het 

grote voordeel van deze opname is dat het in één oogopslag een waarheidsgetrouw en dekkend totaalbeeld 

geeft van de op dat moment heersende warmteverschillen. In de stresstest zijn de sensorwaarden van de 

satelliet omgezet naar oppervlaktetemperatuur door middel van een aantal wiskundige formules. Allereerst is 

de temperatuur aan de ‘top van de atmosfeer’ (ongeveer 100 km hoogte) vastgesteld. Aan de top van de 

atmosfeer kan de balans tussen de inkomende straling van de zon en de uitgaande straling vanuit de aarde 

berekend worden. Samen met temperatuurconstanten gemeten door de satelliet kan deze temperatuur aan 

de top van de atmosfeer bepaald worden. De tweede stap is om de emissiviteit (in andere woorden de mate 

van uitgestraalde warmte) van het aardoppervlak vast te stellen aan de hand van de mate van vegetatie per 

gebied. Vegetatie gebruikt een groot deel van zichtbaar licht voor fotosynthese en kaatst dit licht dus 

nauwelijks terug. Nabij-infrarood licht wordt door vegetatie geheel teruggekaatst. De teruggekaatste straling 

van zichtbaar en nabij-infrarood licht wordt door de satelliet gemeten, zodoende kan het verschil in deze 

teruggekaatste straling worden bepaald. Aan de hand hiervan kan de absorptie van licht door het aardse 

oppervlak en via een vaste omrekenmodule de emissiviteit van warmte aan het aardoppervlak vastgesteld 

worden. Tot slot is met behulp van deze berekende emissiviteit, de temperatuur aan de top van de 

atmosfeer omgezet in oppervlaktetemperatuur (temperatuur aan maaiveld). 
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BIJLAGE E - KAARTMATERIAAL HITTE 
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BIJLAGE F - KAARTMATERIAAL OVERSTROMING 



 

Onze referentie:      - Datum: 7 februari 2020 

  

 

TOELICHTENDE NOTITIE KAARTMATERIAAL 

KLIMAATSTRESSTEST 

33 van 34 

BIJLAGE G - KLIMAATONDERLEGGER 
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