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In opdracht van Bakertand B.V.

VOORWOORD
Voor u ligt het koersdocument voor het gebied Bacaertlant. De
inhoud is tot stand gekomen met behulp van een heleboel enthousiaste betrokkenen. Niet alleen vakinhoudelijke betrokkenen, maar
ook betrokkenen uit het gebied zelf en de directe omgeving. Wij
willen iedereen bedanken die op een of andere wijze mee heeft
gedacht om dit document tot stand te brengen.
Zoals u in de eerste zin leest, noemen wij het gebied ‘Bacaertlant’,
en niet, zoals het nu bij de meesten van u bekend is, Bakertand.
De naam Bacaertlant vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van
het gebied. In 1436 is in een schepenprotocol te lezen "aen die
Bakertant Goerle". Vóór die tijd - in 1400 - vinden we "dat Bakartlant". Hier ligt de oorsprong van de naam, namelijk het land van de
toen bekende familie Bac, in oude schrijfwijze: 'Bac-aert-lant'. De
betekenis hiervan is een ontginning in 'de aert of gemene' grond
van de familie Bac. (Bron: Joseph Wijdemans, Goirle en speech
burgemeester van Stappershoef, december 2017).
De naam die bekend is vanuit de tijd van de eerste ontginning,
van woeste grond naar landbouwgrond met boerenerven aan
een structuur van lintbebouwing, heeft ons geïnspireerd voor de
nieuwe naam. Met een knipoog naar deze eerste ontginning én de
beoogde ’nieuwe’ ontginning met nieuwe functionele en ruimtelijke ontwikkelingen noemen wij het gebied:

Bac aert lant
Bakertand B.V.
Tilburg, 23 april 2019
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1.1 AANLEIDING
GRENSCORRECTIE
In 2017 hebben de gemeenteraden van de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg besloten
tot een grenscorrectie Goirle-Tilburg. Middels de
grenscorrectie is het gebied Bakertand toegevoegd
aan het grondgebied van de gemeente Goirle. Dit
heeft op 1 januari 2018 plaatsgevonden. Daarnaast
hebben beide gemeentes én Bakertand B.V. (waarvan de gemeente Tilburg 100% aandeelhouder is)
in december van 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin afspraken omtrent de
ontwikkeling van het gebied zijn vastgelegd. In deze
overeenkomst zijn (op hoofdlijnen) onder andere
de volgende zaken vastgelegd:
A

•

B
C

•

•

•
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Bakertand B.V. ontwikkelt voor eigen rekening en risico een woonwijk in Goirle. De
woningbouwontwikkeling sluit qua typologie
en uitstraling aan bij de bestaande ruimtelijke
ontwikkeling van Goirle.
In het westelijk deel van het plangebied (deelgebied A) worden ca. 350 woningen ontwikkeld
in een stedenbouwkundige opzet die dient aan
te sluiten bij de schetsen hiernaast.
Het oostelijk deel van het plangebied (deelgebied B & C) dient een afronding te vormen
van de reeds aanwezige bebouwing. Voor deze
twee deelgebieden worden nog afspraken gemaakt over het aantal woningen.
Bakertand B.V. stelt alle benodigde plannen en
documenten op, waaronder een globaal flexibel
bestemmingsplan.
De documenten, waaronder het bestemmingsplan, worden vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle.
Na ontwikkeling van de woonwijk gaat de open-

•

•

•

bare ruimte inclusief de nieuwe landschappelijke
inrichting aan de noordzijde van de bestaande
weg Bakertand in eigendom over naar Goirle.
Bakertand B.V. en de gemeente Goirle spannen
zich in voor de verplaatsing van Primagaz om
zodoende ook woningbouw mogelijk te maken in
het oostelijk deel van het plangebied.
Gemeente Goirle heeft het recht om een kavel
van maximaal 2.000m2 van Bakertand B.V. af te
nemen in het plangebied ten behoeve van een
maatschappelijke bestemming, school of kindcentrum. Gemeente Goirle verplicht zich om dit kavel
uit te geven aan een non-profit organisatie tegen
maatschappelijke uitgifteprijzen. Het recht op een
kavel komt te vervallen nadat de gemeenteraad
van Goirle het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Bakertand heeft vastgesteld.
Bakertand B.V. zal ca. 3 hectare bos aanleggen.

schetsplan zijn nog niet alle initiatieven van derden
verwerkt. De komende periode zal worden bekeken in
hoeverre deze passen binnen de voorliggende koers.
Indien initiatieven passen binnen de koers voor het
gebied kunnen deze in samenspraak met Bakertand
B.V. nader uitgewerkt worden.

Model A

KOERSDOCUMENT
Om de richting en ambities voor de ontwikkeling vast
te leggen is dit koersdocument opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten, de stedenbouwkundige visie,
kansen en ambities voor de ontwikkeling van Bacaertlant omschreven.

Model B

Bij het opstellen van het koersdocument is rekening
gehouden met relevante provinciale, regionale en
gemeentelijke beleidskaders. Waar dit van toepassing
is wordt hier in de tekst naar verwezen.
Om een waardevolle aansluiting bij de context van
het plan en (toekomstige) ontwikkelingen en initiatieven op terreinen van derden te realiseren wordt in
dit koersdocument voorbij de grenzen van het daadwerkelijke exploitatiegebied gekeken. In het huidige
Model C
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1.2 PLANGEBIED
OPEN LANDELIJK GEBIED
Bacaertlant is een open landelijk gebied tussen de A58
en Goirle. De identiteit van Bacaertlant wordt in de
huidige situatie bepaald door agrarisch gebruik. Grote
agrarische percelen liggen aan beide zijden van de
oude klinkerweg Bakertand. Aan de Bakertand ligt ook
een aantal (historische) boerenerven met bijbehorende erfbeplanting. De langgevelboerderij op Bakertand
5 uit 1910 springt in het oog. Samen met de klinkerweg vormen deze boerenerven een cultuurhistorisch
waardevol ensemble.

Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd
door de Hoge Wal, een rustige straat met een groene
uitstraling door de brede groene bermen en begeleidende bomen aan weerszijden. Ten oosten van
de Hoge Wal ligt de Oostplas, een grote voormalige
ontzandingsplas.

Open landelijk gebied met zicht op de Bakertand

Het plangebied wordt in noord-zuidrichting doorsneden door de Abcovenseweg, een oude verbindingsweg
tussen Goirle en Tilburg. Deze verbinding is nog steeds
instand gebleven door het viaduct over de A58. Door
de aanwezige boombeplanting heeft de Abcovenseweg het karakter van een groene laan.

BEGRENZINGEN EN DOORSNIJDINGEN
In het noorden wordt het plangebied begrensd door
de A58. De snelweg vormt naast een heldere begrenzing ook een stevige fysieke barrière tussen Goirle en
Tilburg.

Met de twee onverharde paden Dorenweg en
Veestraat in het westelijk deel van het plangebied is
een deel van de historische ringstructuur door het
gebied Groot Akkers zichtbaar gebleven.

Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door
de woonwijk Boschkens in de vorm van een doorlopende muur. Boven de muur zijn de kappen van de
achterliggende woningen zichtbaar. De wisselende
kaprichtingen vormen een bijzondere ritmiek van
bouwvolumes. De historische eik die naast deze muur
staat springt in het oog.
In het zuiden wordt het plangebied begrensd door
de Rillaersebaan. De Rillaersebaan ligt lager dan het
plangebied. Langs de zuidzijde van de Rillaersebaan
worden de achterkanten van de woningen uit de wijk
Grobbendonck afgeschermd met een groene aarden
wal. Langs de noordzijde wordt de Rillaersebaan begeleid door een hoger gelegen fietspad en een bomenrij.
Dit alles zorgt voor een bijzondere groene uitstraling
van de Rillaersebaan.

Muur Boschkens & historische eik

Rillaersebaan
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Monumentale langgevelboerderij Bakertand 5
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1.3 PROCES
Bij de totstandkoming van dit koersdocument is onder
andere gebruik gemaakt van de beschikbare lokale kennis en expertise van de medewerkers van de
gemeente Goirle. Hiervoor hebben begin 2018 twee
kick-off bijeenkomsten plaatsgevonden waarin deze
kennis en expertise met elkaar gedeeld is. Daarnaast
zijn er in 2018 en begin 2019 diverse projectgroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten geweest om
inhoud te geven aan dit koersdocument.

Profiel 1 - A58

Profiel 2 - Begrenzing Boschkens

Naast deze bijeenkomsten zijn de betrokken medewerkers en adviseurs op excursie geweest naar twee
recent gebouwde woonwijken in Weert om inspiratie
op te doen voor het beoogde groen-dorpse woonmilieu van Bacaertlant.
Tot slot zijn er een twee planteamavonden geweest
met betrokkenen uit de omgeving én heeft afstemming plaatsgevonden met diverse andere partijen (zie
hoofdstuk 7 Participatie).

Profiel 3 - Rillaersebaan

Profiel 5 - Abcovenseweg
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Profiel 4 - Bakertand

Profiel 6 - Hoge Wal
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Historische kaart begin 20e eeuw

Monumentale langgevelboerderij Bakertand 5

De echo van Bedaux
Kunstenaar Reinoud van Vught liet
zich inspireren door de Mariakapel van
Tilburgse architect Jos Bedaux. Het kunstproject, bestaande uit twee verkleinde,
gestileerde weergaven van de Mariakapel, maakt de verbinding tussen het
‘nieuwe’ en het ‘oude’ Goirle.

Locatie Mariakapel en De echo van Bedaux

Mariakapel
Echo van Bedaux

Historische kaart begin jaren 80

2.1 CULTUURHISTORIE

2.2 ARCHEOLOGIE

Halverwege de 19e eeuw is de Bakertand op kaarten
te zien als landweg tussen twee hoofdwegen van
Tilburg naar Goirle. Het agrarisch gebied wat tussen
deze plaatsen lag, werd verdeeld door de Katsbogte,
een waterloop die rond de 16e eeuw onder de naam
Heijningen bekend stond.

Het gebied rond de Bakertand wordt al heel lang
bewoond. Aangezien (een deel van) het plangebied
Bacaertlant in het verleden reeds in aanmerking is
gekomen voor andere ontwikkelingen, hebben in
de periode 1996 tot 2004 verspreid over het gebied
meerdere onderzoeken plaatsgevonden om de archeologische potentie van het gebied vast te stellen.
In deze onderzoeken zijn meerdere archeologische
vindplaatsen aangetoond, waaronder verschillende
boerderijplaatsen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse
tijd en de Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Straatnamen in
de wijk Boschkens zoals ‘Bronstijd’ en ‘IJzertijd’ verwijzen terug naar deze oude tijden.

De voornaamste wegen in Groot Akkers, zoals het gebied bekend stond, waren naast de Bakertand ook de
Dorenweg en de Veestraat, die met elkaar in verbinding stonden in een ringstructuur.
Langs de belangrijke verbindingsweg Bakertand
ontstond lintbebouwing die voornamelijk bestond uit
boerderijen. Samen met de klinkerweg vormen deze
een cultuurhistorisch waardevol ensemble (zie Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant).

In het zuidwestelijk deel van het plangebied bevindt
zich een ‘archeologisch monument’ (AMK-terrein
2.108) waar bij eerder onderzoek archeologische
waarden vanaf de Vroege Middeleeuwen zijn vastgesteld.

Decennia lang is het gebied Groot Akkers ongeschonden gebleven totdat zowel Tilburg als Goirle vanaf de
jaren 80 grootschalig werden uitgebreid. De ringstructuur werd verbroken door de wijk De Groote Akkers.
De natuurlijke grenslijn tussen Tilburg en Goirle kreeg
fysiek gestalte door de aanleg van de A58. Naarmate
de uitbreidingen van Tilburg van Goirle groeiden, nam
de Oostplas in omvang toe doordat hier zand voor de
planvorming gewonnen werd.

De reeds vastgestelde en de te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied moeten naar
verwachting nog verder worden onderzocht alvorens
bodemverstorende activiteiten in het kader van de
nieuwbouw en aanleg van wegen en infrastructuur
etc. kunnen plaatsvinden. Het aspect archeologie
wordt derhalve binnen de ontwikkeling als een belangrijk aandachtspunt gezien.

Door de aanleg van de Rillaersebaan, die een groot
deel van de wijken De Groote Akkers en Grobbendonck ontsluit, kwamen de Dorenweg en de Veestraat
dood te lopen. De recente ontwikkeling van de wijk
Boschkens halveert de lengte van de Dorenweg en
geeft het laatste overgebleven stukje van de Groot
Akkers een harde stedelijke rand.
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1920

1980

Huidig

Archeologisch monument (paars) en eerdere archeologische vindplaatsen (punten) Bron: Cultuurhistorische Waardekaart Noord-Brabant
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Aanduiding - Natuur Netwerk Branbant - ecologische verbindingszone
Aanduiding - Attentiegebied Natuur
Netwerk Brabant
Aanduiding - Behoud en herstel
watersystemen
Bron: Ruimtelijke Plannen provincie
Noord-Brabant, Verordening Ruimte,
themakaart natuur en landschap - geconsolideerd januari 2019
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2.3 ECOLOGIE
FLORA
Het plangebied betreft met name agrarische percelen,
akkers, boerenerven en tuinen. Het groen binnen het
gebied kenmerkt zich vooral door enkele waardevolle
solitaire bomen bijvoorbeeld bij de Veestraat, groene
erfscheidingen en de groene boomstructuren langs de
Rillaersebaan en Abcovenseweg.

De smalle strook tussen de geluidsschermwoningen
van Boschkens en de A58, ten westen van het plangebied, heeft een ecologische inrichting zoals omschreven in ‘Natuurzones T58-Boschkens’ (buro Lubbers
2006).
In het besluit over de grenscorrectie tussen de gemeente Tilburg en de gemeente Goirle is afgesproken
dat Bakertand B.V. een bos van ca. 3 hectare aanlegt in
het gebied.

De gemeente Goirle heeft een aantal beschermde
groenstructuren aangewezen in het Groenstructuurplan. Voor Bacaertlant gaat het om de bomensingel
van de Rillaersebaan. De oude eik naast de muur van
Boschkens is aangeduid als waardevolle individuele
boom.

Ecologisch landschap Boschkens

FAUNA
Uit een oriënterend onderzoek, uitgevoerd eind 2018
in het kader van de Wet natuurbescherming (zie bijlage 1) blijkt dat het gebied een mogelijke functie heeft
als leefgebied voor vleermuizen, steenuilen, kerkuilen
en marterachtigen. Aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd om de daadwerkelijke functie van het
gebied voor deze soorten vast te stellen en te bepalen
of er bijvoorbeeld compensatie nodig is.

Het plangebied grenst aan gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB: de voormalige
Ecologische hoofdstructuur (EHS)). Aan de oostzijde
grenst het gebied tevens aan de Groenblauwe mantel,
zoals vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014.

Oostplas

Oude Eik

Waardevolle individuele bomen
Boomzone
Bron: Groenstructuurplan Goirle

Boomstructuur
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Behouden en versterken bosgeOntwikkelen beekzone als verbinding
bied 'boschkens'
Ontwikkeling oevers Surfplas/ Oostplas
Bron: Ecologische structuurvisie Katsbogte- Boschkens- Bakertand Tilburg/
Goirle

Groenstrook langs de Rillaersebaan
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2.4 BODEM

2.5 WATER

BODEMOPBOUW
In de Ecologische Structuurvisie Katsbogte - Boschkens - Bakertand (Arcadis) is de bodemopbouw van
de SBB-zone (Surfplas-Boschkens-Bakertand) als volgt
omschreven: Het plangebied heeft over het grootste
deel een hoge zwarte enkeerdgrond (humusrijke bovenlaag) met lemig fijn zand. Opvallend op de geomorfologische kaart is het beekdal van de Katsbogte. Dit
dal loopt vanuit de Surfplas in noordoostelijke richting
en vanaf de A58 ten noorden van het plangebied in
oostelijke richting. Tussen de huidige loop van de Katsbogte en de Oostplas komt dit dal weer het plangebied in. Dit beekdal sluit in de noordoosthoek van het
plangebied aan op de beekdalen van de Nieuwe Leij
en Oude Leij (Stichting voor bodemkartering & Rijks
Geologische Dienst, 1981).

WATERGANGEN
Op de legger (tekening) van waterschap De Dommel is
te zien dat aan de noord- en zuidzijde van het plangebied een A-watergang aanwezig is; dit zijn belangrijke
watergangen voor een goede waterhuishouding. Deze
wateren worden door of namens het waterschap
onderhouden. In de waterloop ten zuiden van het
plangebied (ID nummer NL 45) is volgens de legger
van waterschap de Dommel een overstort van het
gemengd stelsel aanwezig. In de planvorming zal hier
rekening mee gehouden moeten worden.

Bodemkaart
Vorstvaaggrond met
lemig fijn zand
Hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn
zand

Lage enkeerdgrond
met lemig fijn zand
Water

GRONDWATER
In het noorden van het plangebied komen relatief
hoge grondwaterstanden voor. Dit is een aandachtspunt voor de benodigde ontwatering voor de toekomstige functies. In het plangebied is een ‘reservering
waterberging’ aanwezig (zie afbeelding hiernaast). In
de planvorming moet daarom rekening worden gehouden met de benodigde waterbergingscapaciteit.

HOOGTEKAART
Op de hoogtekaart is te zien dat het plangebied in
hoogte afloopt van zuid (hoog) naar noord (laag). Hogere en drogere akkers aan de zuidzijde gaan over in
nattere broekgronden aan de noordzijde. Dit verklaart
de grotere percelen in het zuiden en de smallere slotenverkaveling in het noordelijk deel.

Legger oppervlaktewaterlichamen 2018 - Waterschap De Dommel
Overstort

Legger waterberging versie 12-02-2019
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Aanduiding - Regionale
waterberging

Aanduiding - Resevering waterberging
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2.6 ONTSLUITING
VERBINDINGEN MET DE OMGEVING
Het gebied is goed ontsloten voor de auto en de fiets.
Via de Rillaersebaan en Turnhoutsebaan is de A58
te bereiken. Tilburg en Goirle zijn per auto of fiets
bereikbaar via de Rillaersebaan en de Abcovenseweg.
Fietsers richting het centrum van Goirle kunnen gebruik maken van de Doctor Willem Drees-brug om de
Rillaersebaan over te steken.

rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van autosnelwegen.
INTEGRALE GEBIEDSOPGAVE A58
Begin februari 2018 was de geplande verbreding
van de A58 voor Rijkswaterstaat aanleiding om
gemeenten langs deze snelweg uit te dagen om met
initiatieven te komen voor de vorming van een Brabantse Energiecorridor. Het moet een herkenbaar
lint in het landschap worden waarlangs door wind,
zon en warmte een deel van de energieopgave van
Brabant gerealiseerd wordt. Mogelijke maatregelen
worden ondergebracht in het project InnovA58.

In het noorden van het plangebied is in het verlengde
van de Bakertand een verbinding met Boschkens voor
fietsers en voetgangers in de vorm van een doorgang
in de muur van Boschkens.
OOSTELIJKE ONTSLUITINGSROUTE
Een belangrijk punt van aandacht is de oostelijke
‘sluiproute’ van Goirle naar de A58, via de Hoge en
Lage Wal, ten oosten van het plangebied. In het bestuursakkoord van de gemeente Goirle 2018-2022 is
de volgende passage opgenomen: "De bouw van 350
woningen in de Bakertand zal voor extra verkeersdruk
zorgen. Wij willen daarom op korte termijn een studie
naar een toekomstbestendige ontsluiting van Goirle
Noordoost via de Hoge Wal”. In paragraaf 5.6 Mobiliteit wordt hier verder op ingegaan.

Vanuit de regio Hart van Brabant zijn deze en
andere ontwikkelingen aanleiding geweest om een
integraal toekomstperspectief voor de A58-zone te
ontwikkelen. Hierin wordt gekeken hoe ambities en
opgaven van de regio slim aan deze ontwikkelingen
gekoppeld kunnen worden. De regionale bestuurders hebben zich uitgesproken voor een groene en
duurzame ontwikkeling van de regio, waarin een
goede bereikbaarheid en economische ontwikkeling
een randvoorwaarde is en het recreatief profiel van
de regio wordt versterkt. Het ontwikkelperspectief
A58 is vastgesteld en aangeboden aan onder andere
het college van gemeente Goirle met het verzoek
dit te vertalen in lokaal beleid en lokale plannen.
De kernpunten uit het ontwikkelperspectief A58 in
relatie tot de zone tussen Goirle en Tilburg zijn:

EEN SLIMME EN DUURZAME SNELWEG
Onder de projectnaam InnovA58 werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven
en Tilburg. Innovaties die bijdragen aan een duurzame
en toekomstvaste snelweg spelen hierbij een belangrijke rol. Er is momenteel geen verbreding van de zuidelijke rijbaan gepland voor het traject dat grenst aan
het plangebied. Er is wel sprake van een vrijwaringszone van 75 meter vanuit de kantstreep. Dit is een zone
waarbinnen het rijk vraagt om bij planontwikkelingen

•
•
•
•
•
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Afwisseling van bebouwing en groen
Stedelijk beeld bij Tilburg
Dorpse uitstraling bij Goirle
Energiecorridor uitgesproken zichtbaar
Robuuste EVZ gecombineerd met nieuwe aantrekkelijke recreatieve verbindingen

Compact profiel van de Bakertand

Docter Willem Drees-brug

Doorgang naar Boschkens

2.7 GELUID

Legenda
Wegen
Gebouwen

Geluidcontouren

De geluidsbelasting op Bacaertlant is vanaf de A58,
en deels ook vanaf de Rillaersebaan en de Abcovenseweg hoger dan wettelijk toegestaan voor
nieuwbouw van woningen (zie bijlage 2). Geluidwerende voorzieningen en de positie van toekomstige
woningen ten opzichte van de geluidsbronnen zijn
daarom belangrijke aandachtspunten in het ontwerp.

max 48 dB
49 - 53 dB
> 53 dB (57 dB zonder aftrek)

Geluidscontouren van de geluidsbelasting van de A58

A58
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2.8 EXTERNE VEILIGHEID

2.9 LUCHTKWALITEIT

A58
Langs de A58 is sprake van een plasbrandaandachtsgebied (30 meter aan weerszijden van de weg, vanaf de
rand van het asfalt), en de 200-meterzone (200 meter
aan weerszijden van de weg, vanaf de rand van het
asfalt). Binnen deze zones gelden bepaalde ruimtelijke
beperkingen c.q. te treffen bouwkundige maatregelen.

Met betrekking tot luchtkwaliteit worden vooralsnog
geen risico’s of belemmeringen in relatie tot voorgenomen ontwikkelingen gezien. Vanwege de omvang
van het woningbouwprogramma in Bacaertlant is
volgens de Wet milieubeheer geen toetsing aan de
grenswaarden luchtkwaliteit nodig.

PRIMAGAZ
In de noord-westhoek van deelgebied B zit op dit moment het bedrijf Primagaz met propaanopslag. Deze
functie heeft een plaatsgebonden risicocontour en
een groepsgebonden risicocontour. Binnen de plaatsgebonden risicocontour mag niets gebouwd worden.
Binnen de groepsgebonden risicocontour neemt het
groepsrisico toe als er nieuwe woningen worden
gerealiseerd (zie afbeeldingen aan rechterzijde). Om
dit risico in beeld te brengen zal er een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld moeten worden op basis
van het aantal te realiseren woningen.

Plaatsgebonden risicocontour Primagaz (Bron: Risicokaart.nl d.d. 08-04-2019)

2.10 STIKSTOF
Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
van kracht. Het PAS maakt onderdeel uit van de Wet
natuurbescherming. Vergunningverlening voor Natura
2000-gebieden bij een toename aan stikstofdepositie
is gekoppeld aan het PAS.
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een
gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Wel
bevinden zich gebieden met deze status in de directe
omgeving van het plangebied. Te weten; Regte Heide
& Riels Laag, Kampina & Oisterwijkse Vennen en Kempenland-West. Voor alle drie de gebieden geldt dat
aanvullend onderzoek naar de stikstofdepositiebijdrage gedaan moet worden. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op grotere afstand tot het plangebied en hoeven niet meegenomen te worden in het
onderzoek.

Mogelijke verplaatsing van Primagaz naar Tilburg
wordt momenteel onderzocht. Alleen als dit financieel, technisch en ruimtelijk haalbaar is wordt dit
uitgevoerd. In het geval dat verplaatsing niet mogelijk
is zal het college op basis van de QRA een afweging
moeten maken over het aantal woningen dat zij willen
toestaan binnen de groepsgebonden risicocontour. Indien dit minder is dan nu is aangenomen, zal het plan
moeten worden heroverwogen. In dit koersdocument
is het uitgangspunt gehanteerd dat Primagaz wordt
verplaatst, hoewel dit dus nog niet zeker is.
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Groepsgebonden risicocontour van 425m gebaseerd
op: Rapport ‘Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)’ van
Bilfinger - kenmerk 3411001, versie 12 december
2017, revisie F.
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3.1 I N L E I D I N G
Het huidige beeld van het plangebied heeft weinig associatie met een groen-dorps karakter. Het
onderscheid tussen de verschillende deelgebieden
en de aanwezige fysieke grenzen zijn bepalend voor
het beeld. Dat neemt niet weg dat de combinatie
van de lintbebouwing met erfbeplanting aan het
historische lint van de Bakertand een prachtig landschappelijk en stedenbouwkundig beeld geeft. Dit is
cultuurhistorisch zeer interessant en kan tevens een
stedenbouwkundige drager zijn voor de verdere
ontwikkeling van het plangebied.
Lage Wal

In het plangebied zijn vier gebieden met elk een
eigen karakter te onderscheiden:
•
•
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Abcovenseweg

A58

•
Oostplas

•

gebied ten zuiden van de Bakertand;
gebied ten noorden van de Bakertand tot aan
de rijksweg A58;
gebied ten oosten van de Abcovenseweg tussen
de Hoge Wal en de Lage Wal;
gebied van de Oostplas en omgeving.

De begrenzing van het gehele plangebied is fysiek-ruimtelijk duidelijk aanwezig. Deze begrenzing
wordt aan de westzijde gevormd door de ‘woonmuur’ van het plan Boschkens en aan de zuidzijde de
Rillaersebaan met de geluidswal. Aan de noordzijde
vormt de A58 , als één van de belangrijkste oostwest routes van het landelijk hoofdwegennet, de
begrenzing. Een serieuze, visuele en geluidproducerende begrenzing die nadrukkelijk van invloed is
op het woon- en leefmilieu binnen en buiten het
plangebied Bacaertlant.

n

Rillaersebaa

Het gebied ten noorden van de Rillaersebaan en ten
westen van de Abcovenseweg is nagenoeg geheel

N

in agrarisch gebruik. Dwars door dit gebied loopt de
Bakertand, een oude “keien-route” deel uitmakend
van de lintenstructuur slingerend door het landschap
rondom de oude kern Goirle. Kenmerkend is de lintbebouwing van boerderijen, met landarbeiderswoningen
op kavels omzoomd door erfbeplanting. Dit agrarisch
gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Abcovenseweg, een oude route eveneens deel uitmakend
van de lintstructuur. Deze route vormt al eeuwenlang
een verbindingsroute tussen Goirle en Tilburg.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op
de vier verschillende gebieden:
•
•
•

3.2 gebied zuidwest, ten zuiden van de Bakertand;
3.3 gebied noordwest, ten noorden van de
Bakertand;
3.4 gebied oost, ten oosten van de Abcovenseweg, en Oostplas en omgeving

De Bakertand, een oude 'keien-route'

Ten oosten van de Abcovenseweg ligt een gebied met
een kleinschalige landelijke verkaveling, deels met een
woon- en/of bedrijfsfunctie en deels een agrarisch
gebruik. Het is landschappelijk en stedenbouwkundig
een interessant gebied, omsloten door de Abcovenseweg, Hoge Wal en Lage Wal en de moeite waard om
dit gebied in de totale ontwikkeling te betrekken.
Ten oosten van dit gebied ligt de Oostplas, een overblijfsel van een zandwinningsproject uit de vorige
eeuw. Het gebruik is, gezien de grote diepte, zeer
beperkt. In dit gebied vindt, in een bescheiden omvang, dagrecreatie plaats. In dit koersdocument wordt
de ontwikkeling die de Oostplas kan ondergaan op het
gebied van natuur, energie en recreatie verder beschreven.

De A58

Bij het opstellen van de stedenbouwkundige visie is,
daar waar mogelijk, rekening gehouden met het bestaande gebruik. Hier vormt het aspect van duurzaamheid de onderlegger voor het toekomstig woon- en
leefklimaat; zuinig zijn op wat je hebt en inspelen op
actuele of verwachte klimaatveranderingen en kansen
die de klimaatverandering biedt.
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Oostplas

3.2 G E B I E D Z U I D W E S T
Dit plandeel is overwegend gereserveerd voor woningbouw. De bestaande agrarische woonkavels aan
de Bakertand met bijgebouwen en erfbeplanting
dragen bij aan het beoogde groen-dorpse karakter.

MV

LEGENDA
MV

Nieuw profiel evenwijdig aan de Rillaersebaan

14,5m

19m

Woonstraat smal profiel

16,5m

Nieuw profiel evenwijdig aan de Abcovenseweg

23m

Woonstraat breed profiel

speelplekken
maatschappelijke
voorziening
woongebouw

ONTSLUITING
Het gebied wordt ontsloten vanaf de bestaande
wegenstructuur met een aansluiting op de Rillaersebaan en op de Abcovenseweg. Op beide
locaties worden verkeerstechnische maatregelen
voorgestaan die enerzijds de doorstroming waarborgen, maar ook de verkeersveiligheid ten goede
komen. Met name maatregelen om de snelheid te
beperken zijn gewenst, hetgeen ook bijdraagt tot
beperking van geluidsproductie. De voormalige
Veestraat wordt met een rotonde aangesloten op
de Rillaersebaan, ter hoogte van de Guido Gezellelaan. De aansluiting op de Abcovenseweg wordt ter
hoogte van de Bakertand voorzien in de vorm van
een dubbele ‘T’-aansluiting, uitgevoerd met een
middenberm om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer af te remmen en om veilige oversteek te
bevorderen.
In de verkeersstructuur is geen rekening gehouden
met een directe autoverbinding tussen Boschkens
en met het beoogde nieuwe woongebied binnen
Bacaertlant. Wel dient er een langzaamverkeerroute te komen om vanuit Bacaertlant bij de
basisschool in het plan Boschkens te komen. De
openbare ruimte in het nieuwe woongebied nabij
de schoollocatie in Boschkens dient voldoende
ruimte te krijgen om ook hier een verkeersveilige en
kindvriendelijke op- en afhaal te waarborgen. Meer
spreiding van de verkeersdrukte op piekmomenten
(voor- en naschools) kan hiermee worden bewerkstelligd.

OPENBARE RUIMTE
De ambitie is om dwarsprofielen te realiseren die
zorgen voor een heldere verkeersstructuur voor
auto’s en fietsen, maar ook voor een prettige
beleving van de openbare ruimte. Structureel
groen op maaiveldniveau met diverse soorten
hagen (tweezijdig of enkelzijdig, afhankelijk van
de belangrijkheid van het straatprofiel) aangevuld
met een krachtige bomenstructuur, moet mede
invulling geven aan het groen-dorpse karakter
van de wijk. De overwegend zeer brede en groene profielen met schaduwgevende bomen dragen
tevens bij aan het verkomen van hittestress op
hete zomerdagen. In de planopbouw is zowel aan
de randen als binnen de afzonderlijke woongebieden groene ruimte opgenomen ten behoeve
van spelen, ontmoeten en verblijven.

kap woningen minimaal 2 parkeerplaatsen op
eigen terrein worden gerealiseerd. Bij de eindwoningen van de rijwoningen is het uitgangspunt
dat eveneens twee parkeerplaatsen op eigen
terrein aanwezig zijn. Voor bezoekers van deze
woningen worden parkeervoorzieningen in de
openbare ruimte aangelegd. Voor de tussenwoningen wordt de parkeervoorziening niet op
eigen terrein, maar geheel in de openbare ruimte
aangelegd. Bij meergezinswoningen moet de
parkeerbehoefte voor bewoners en bezoekers
geheel op eigen terrein worden gerealiseerd.
Voor de sociale woningbouw zal ruimte moeten
worden gevonden in het openbaar gebied om
het parkeren voor eigen behoefte en bezoekers te
realiseren. Het borgen van de parkeerplaatsen zal
moeten worden geregeld in het stedenbouwkundig plan alsmede een op te nemen verplichting
richting de eindgebruikers.

Aan de westzijde van dit plandeel, grenzend
aan de fysiek harde grens van Boschkens, is een
openbare ruimte van circa 20 meter breed gereserveerd. Een openbaar gebied met ruimte voor
rioolvoorzieningen, een watergang om oppervlaktewater te bergen en af te voeren, alsmede voor
een langzaam verkeerroute. Daarnaast krijgt deze
groene zone een strak geordende boombeplanting als antwoord op de ‘muur’ van Boschkens.
Op een tweetal plaatsen gaat deze zone over in
een grotere groene ruimte waar ook gespeeld
kan worden.

WATER
In het hele plangebied is de ambitie om kolkloos
te bouwen. Er wordt zo veel mogelijk regenwater
op locatie geïnfiltreerd in de bodem. Bij teveel
regen wordt het water via bovengrondse afwatering (dus primair niet in buizen) richting de nieuw
te realiseren waterbergingsvoorzieningen in het
noorden van het plangebied gebracht en daar
geïnfiltreerd.
WONINGBOUW
Het kenmerkende van het dorpse karakter is dat
er met name aan de ontsluitingswegen binnen
het plangebied, ‘linten’ te noemen, overwegend
vrijstaande woningen en geschakelde twee-onder-een-kapwoningen beoogd zijn.
In de woonstraten die overwegend in de richting

PARKEREN
Uitgangspunt is dat het parkeren zorgvuldig
wordt ingepast en dat de openbare ruimte niet
wordt gedomineerd door geparkeerde auto’s.
Bij het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat voor
de vrijstaande woningen en de twee-onder-een31

van het open groene gebied ten noorden van de
Bakertand zijn gericht, kunnen de meer aaneengesloten woonvormen gesitueerd worden. Tevens
wordt in dit deelgebied ruimte geboden voor de
bouw van meergezinswoningen. Dit is vormgegeven door in het midden van het plan aan de voormalige Veestraat een bouwvolume te projecteren
voor ca. 45 appartementen in de huursfeer.
Daar waar mogelijk wordt het parkeren op eigen
terrein voorgestaan. Bij de meer aaneengesloten
woonvormen dient dit in de openbare ruimte te
worden voorzien.
De diversiteit aan woonvormen en verschijningsvormen, rekening houdende met de ‘maat’ en
‘schaal’ van de bouwvolumes en de architectuur,
draagt bij aan het dorpse karakter.
Zichtlijnen vanuit het woongebied richting de
Bakertand in zijn ’groene zetting’ versterken de
relatie tussen de nieuwe dorpsrand en het buitengebied rondom de Bakertand. Aan de zuidzijde van de Bakertand is een drietal zogenaamde
huiskavels toegevoegd. Dit om het karakter van
de boeren erven te laten binnendringen in het
nieuwe zuidelijk gelegen woongebied.

Bestaande en nieuwe ‘boeren’erven langs de Bakertand

LEGENDA
energie voorziening
speelplekken
waterretentie gebied
wandelgebied

Grondlichaam met energie voorziening en geluidwerende voorziening

3.3 G E B I E D N O O R DWEST
Het gebied aan de noordzijde van de Bakertand en
grenzend aan de A58 beslaat bijna één derde van
het totale plangebied (behoudens de Oostplas). Het
gebied is geschikt om een aantal belangrijke ontwerpuitgangspunten voor de totale planontwikkeling, die
mede voortkomen uit het Landschapsbeleidsplan van
de gemeente Goirle en het ontwikkelperspectief A58,
een plaats te geven. Dit betreffen geluidsafschermende maatregelen, natuurontwikkeling, waterretentie,
energievoorziening en extensieve recreatie.

NATUUR
In het Landschapsbeleidsplan en het ontwikkelperspectief A58 is de ambitie gesteld om de robuuste
ecologische verbindingszone evenwijdig aan de
rijksweg te vervolmaken. Dit noordelijke deelgebied
vormt een essentiële schakel om deze ambitie te
realiseren. Het grondlichaam van de geluidwerende
voorziening dient dan ook een natuurlijke inrichting
te krijgen, passend binnen de beoogde ecologische
verbindingszone. Hierbij wordt rekening gehouden
met de afspraak om circa 3 ha bos aan te planten.
Er wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen beplanting met struweel als onderbeplanting en ter
bescherming van doordringbaarheid van delen van
het gebied. De beplanting kan bijdragen aan het
afvangen van fijnstof vanaf de A58.

GELUID
Om een deel van het bestaande woongebied van Goirle, alsook de woningbouwontwikkeling in het onderhavige plangebied te beschermen tegen geluidsoverlast
van de rijksweg A58, is het oprichten van een geluidwerende voorziening direct grenzend aan de bron een
noodzaak. Hiermee wordt tevens de visuele hinder van
de snelweg over de volle lengte van het ontwikkelingsgebied weggenomen of afgeschermd. De geluidwerende voorziening dient doorgezet te worden in oostelijke
richting langs de A58 om ook de woonkwaliteit van de
beoogde woningbouw tussen de Hoge Wal en de Lage
Wal waarborgen.

Het gebied wordt waar mogelijk toegankelijk
gemaakt voor wandelaars en fietsers. Landschapsinrichting, ecologie, extensieve recreatie en de
agrarische percelen zijn bepalend voor de belevingswaarde als overgangsgebied tussen dorp en
landschap.
WATER
Het doel is om regenwater zoveel mogelijk op te
vangen binnen het totale plangebied, en zo nodig te
bergen en te infiltreren in de bodem. Uitgangspunt
is hierbij zichtbaar water. Het gebied ten noorden
van de Bakertand (broekbosachtige inrichting) en
het verlengde daarvan in oostelijke richting is van
oorsprong een ‘nat gebied’, een laag gelegen gebied
waar het oppervlaktewater vanuit het plangebied
naar toe stroomt. Dit is dan ook de reden dat in het
noordelijk deel van het plangebied ruimte voor

De geluidwerende voorziening wordt gevormd door
een grondlichaam aan de A58 van circa 9 meter hoog.
Deze ontwerphoogte is enerzijds gebaseerd op de wettelijke begrenzing van de geluidsproductie en is anderzijds gekozen als passend ruimtelijk en landschappelijk
element gezien vanaf het woongebied Bacaertlant én
als overgang van het geluidwerende woongebouw in
Boschkens naar het open landschap richting Hilvarenbeek.
33

Referentie inrichting grondlichaam

Open landschap

Referentie geluidwerende voorziening

Proefverkaveling Bacaertlant

waterretentie is gesitueerd, middels wadi-achtige
gebieden en een stelsel van watergangen. Deze keuze
valt samen met de wens van het waterschap De
Dommel om in de planvorming van Bacaertlant daar
nadrukkelijk in te voorzien.

woningen omzoomd door erfbeplanting, hetgeen
aansluit bij de woontypologie aan de Bakertand.
ONTSLUITING – BEHOUD CULTUURHISTORISCH
KARAKTER BAKERTAND
De huidige functie en cultuurhistorisch waardevolle
verschijningsvorm van de Bakertand (‘ode aan de
keiweg’) blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. Het
toekomstig gebruik van de Bakertand mag geen
afbreuk doen aan het huidige beeld. De bestaande
huispercelen en de beperkte te verwachten nieuwe
woningen worden via deze bestaande weg ontsloten. De aansluiting met de Abcovenseweg dient,
zoals eerder omschreven, hierop te worden aangepast. Dit ook omdat de Bakertand als langzaamverkeerroute van en naar het woongebied Boschkens
een belangrijke route wordt. Het is niet de bedoeling dat de Bakertand een ontsluitingsweg wordt
voor het gebied, maar enkel een weg voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer.

Er is een tweetal open ruimten die naast hun functie
voor waterberging c.q. infiltratie ook ingezet kunnen
worden om te spelen (in drogere perioden). Het resterende open gebied blijft voor kleinschalig agrarisch
gebruik behouden, eventueel voorbegrazing.
ENERGIE
Niet onbelangrijk is de energie doelstelling die voor
het toekomstige woongebied wordt nagestreefd. In
dit gebied is het mogelijk een substantieel oppervlak
aan zonne-panelen te situeren; op het grondlichaam
van de geluidwerende voorziening. Dit kan gecombineerd worden met de landschappelijke en ecologische
inrichting van deze zone. De ligging hiervoor is uniek
(op het zuiden) en behoeft geen negatieve effecten
te hebben op de beleving van het landschap en in het
bijzonder voor het beoogde woongebied ten zuiden
van de Bakertand.
WONINGBOUW
De bestaande boerenpercelen binnen dit plandeel
zijn in de huidige vorm opgenomen. Dit, behoudens
de voormalige intensieve veehouderij die in dit plan
wordt geamoveerd. Voor de huidige kavel waar de
intensieve veehouderij wordt geamoveerd, is bij de
aankoop van alle omliggende bijbehorende gronden
bepaald dat hier op beperkte schaal ter compensatie een zevental vrijstaande woningen mag worden
gesitueerd op ruime kavels van ca. 800 m2. De huidige
bedrijfsgebouwen worden daarvoor gesloopt en de kavels komen grotendeels terug op de plaats van de huidige bebouwing. Dit zijn ruime kavels met vrijstaande
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zwemwater
boerderijwinkel
strand
pluktuinen
speelplekken
woongebouw
energie voorziening

3.4 G E B I E D O O S T &
OOSTPLAS EN
OMGEVING
Hoewel de opdracht tot visievorming reikte tot en met
het gebied tussen de Abcovenseweg, de Lage Wal en
de Hoge Wal, is aansluitend een relatie gelegd met
de voorlopige koers die de gemeente Goirle hanteert,
met name de koers voor het gebied rondom de Oostplas richting de Hilvarenbeekseweg evenwijdig aan de
rijksweg A58.
Deze koers van ruimtelijke en functionele wensen is
derhalve ook uitgangspunt voor de visievorming vanuit
de ontwikkeling van het woongebied Bacaertlant. Voor
de volledigheid worden de belangrijkste elementen uit
het beleidsvoornemen genoemd:
•
•
•
•
•

het zoveel mogelijk handhaven van percelen van
bestaande woningen en/of bedrijven. De bedrijven
moeten in de nieuwe situatie niet belemmerd worden in hun huidige bedrijfsvoering. Ook de aanwezige natuurwinkel ‘De Walhoeve’ aan de Hoge Wal
kan de aantrekkelijkheid van het gebied alleen maar
versterken, zeker als daar nog nieuwe activiteiten
aan worden toegevoegd zoals pluktuinen.

Bedrijf gasopslag

Bestaande verkavelingspatronen zijn opgepakt en
uitgebreid. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw in de vorm van vrijstaande, twee-ondereen-kap, en meer geschakelde woonvormen.

ruimte voor duurzaamheid in de vorm van winden zonne-energie;
ruimte voor natuurontwikkeling, ecologie en landschap;
ruimte voor extensieve vormen van recreatie;
ruimte voor een oostelijke verkeersontsluiting;
terughoudendheid ten aanzien van meer intensieve stedelijke ontwikkelingen op het gebied van
wonen, bedrijvigheid en/of recreatie.

Aan de waterkant is als beëindiging van de noodzakelijke geluidwerende voorziening ruimte gecreëerd
voor een woongebouw met appartementen. De
ligging is voortreffelijk en kan aan de noordzijde
tevens dienst doen als geluidwerende voorziening.
Een woonvorm vergelijkbaar met de woningen aan
de A58 in het gebied Boschkens. Aan de zuidzijde
kan worden gewoond met uitkijk over het water. Dit
woongebied dient als een zelfstandig woonmilieu
ontworpen te worden met gebieds-eigen elementen. Dit geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte.

Voor dit plandeel is het van belang dat, wil dit gebied
voor woningbouw worden ingezet, er twee elementen
worden aangepakt. Het bedrijf met gasopslag (Primagaz) dient verplaatst te worden. Daarnaast dient een
geluidwerende voorziening langs de A58 te worden
aangelegd.

Een tweede volume aan de oever van de Oostplas
kan in combinatie met de beoogde ruimte voor
dagrecreatie bestemd worden voor een passende
horecagelegenheid. Mogelijk kan van hieruit ook
het onderhoud, beheer en controle over het recreatiestrand aan de Oostplas vorm krijgen.

WONINGBOUW EN BEDRIJVIGHEID
Uitgangspunt voor de planvorming van het gebied
tussen de Abcovenseweg, Hoge Wal en Lage Wal is
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Pluktuinen

Woongebouw met appartementen

WATER
Binnen dit plandeel is, overeenkomstig de wens van
het waterschap, meer ruimte gecreëerd voor waterberging en oppervlaktewater. Het oppervlaktewater
verhoogt de woonkwaliteit in dit gebied; wonen aan
het water.

ENERGIE EN ECOLOGIE
In de ontwikkelvisie Bacaertlant is het zuidelijk deel
van de Oostplas ingezet voor de opwekking van
duurzame energie in de vorm van drijvende elementen waarop zonnepanelen zijn bevestigd. Grote
drijvende rietkoffers ontnemen het zicht op de circa
5 ha zonnepanelen vanaf het zonnestrand. In alle
opzichten een duurzame ontwikkeling waarvoor de
gronden van de Oostplas economisch gezien opnieuw kunnen worden ingezet. De energieproductie
in het gebied kan een substantiële bijdrage leveren
aan de energiedoelen van de gemeente Goirle door
de opgewekte energie te gebruiken ten behoeve
van andere delen van Goirle.

ONTSLUITING
De ontsluiting van het oostelijk deel van het plangebied is voornamelijk voorzien in een aansluiting met
de Abcovenseweg in het verlengde van de Bakertand.
In de Hoge Wal is een ‘knip' gemaakt voor doorgaand
autoverkeer. Voor langzaam verkeer is wel de mogelijkheid om via de bestaande route, middels een
vrij-liggend fietspad, naar de recreatieplas en/of richting Tilburg – Hilvarenbeek te rijden.

Nader onderzoek is nodig om te kijken wat de
mogelijke effecten van energieopwekking zijn op de
natuurontwikkeling in het kader van het versterken
van de NNB.

RECREATIE
De Oostplas ligt er al jaren hetzelfde bij. Aan de westzijde nabij de woningen is spontaan wat dagrecreatie
ontstaan. Daarnaast wordt aan de noordoostzijde de
Oostplas gebruikt voor de duiksport. In deze visie is
de dagrecreatie verplaatst naar de noordzijde van de
Oostplas die ter plaatse is vergroot en derhalve minder
diep en dus veiliger is. Om te beoordelen of dagreacreatie op deze locatie daadwerkelijk veilig is, is een
zwemwateronderzoek noodzakelijk. Bewoners wordt
door deze verplaatsing de hinder ontnomen. Nabij
de aansluiting van de Lage Wal en Hoge Wal kan een
horecafunctie in combinatie met het beheer van het
‘dagstrand’ een voor de inwoners van Goirle attractieve accommodatie worden.
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4.1 W O O N M I L I E U
Het is de ambitie een woongebied te ontwikkelen met
een groen-dorps karakter, passend bij het dorp Goirle.
Dit sluit ook aan op de bestaande groene ruimtelijke
kwaliteiten van het gebied met erfbeplanting, historische boerenerven en bomenrijen.
De ruimtelijke kwaliteit wordt voor een groot deel
bepaald door de groene uitstraling van de openbare
ruimte waardoor een flexibel programma inpasbaar is.

Twee referentiewijken in Weert (Laarveld en Vrouwenhof, zie foto's aan linkerzijde) kenmerken zich door de
volgende aspecten: een doordringbaar gebied met een
menselijke maat en schaal, helder in zijn rooilijnen,
beloop en bebouwing die georiënteerd is op de openbare ruimte. De scheiding tussen openbaar en privé is
nadrukkelijk vormgegeven waarmee meer vrijheid achter
de voorgevelrooilijn ontstaat.

IMPRESSIE BEOOGD
GROEN-DORPS
WOONMILIEU

4.2 WOONBEHOEFTE
Het uitgangspunt voor de locatie is een woonmilieu met een groen, dorps en luxe karakter. In het
kwantitatief en kwalitatief woningbehoefteonderzoek (Springco, 2018, zie bijlage 3) is aangetoond
dat hier vraag naar is. Dit onderzoek is gebaseerd
op het kwalitatieve woningbehoefteonderzoek
dat ook in 2018 is uitgevoerd voor de regio Hart
van Brabant.
De vraag naar een dorpse en luxe woonwijk
vanuit de bevolking van Tilburg en Goirle ligt
aanzienlijk hoger dan de voorraad in deze woonmilieus. Regionaal is er sprake van een licht tekort
aan dorps wonen en een aanzienlijk tekort aan
luxe woonwijk. Vanuit lokaal én regionaal perspectief sluit het woonmilieu luxe woonwijk met
dorpse en landelijke accenten daarom het beste
aan op de vraag.
Het beoogde woonmilieu van Bacaertlant trekt
een verscheidenheid aan type personen van alle
leeftijden aan. Grafieken A en B geven op basis
van leeftijd en gezinssamenstelling weer hoeveel
procent mogelijk interesse zou hebben in het beoogde woonmilieu. De wijk zal vooral doelgroepen aantrekken die gehecht zijn aan de directe
nabijheid van de stad (Tilburg), bereikbaarheid
met de auto belangrijk vinden en ruim en dorps
willen wonen.

Bron: Springco, 2018

De doelgroepen voor Bacaertlant hechten vooral
belang aan homogeniteit (het zich herkennen in
de andere bewoners) en een duidelijke afbakening van privé tegenover openbaar.
Grafiek A - Samenstelling
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Grafiek B - Leeftijd

Bron: Kwantitatief en kwalitatief woningbehoefteonderzoek Bakertand
d.d. 10 oktober 2018 van Springco

Daarnaast zijn aspecten als ruimte, groen, comfort, parkeren op eigen terrein, samenhangende
architectuur en moderne technologie en duurzaamheid belangrijk. Naast de typering en de opzet van de nieuwe woonwijk is ook de nabijheid
van voorzieningen zoals winkels en openbaar
vervoer belangrijk.

gen (Stappegoor Tilburg, dit is echter meer een
groen stedelijk woonmilieu en Zuidrand Goirle)
van belang is. Naast de groep die zeker verhuis
geneigd is, is er een grote groep huishoudens
‘misschien verhuis geneigd’, die dit type woonmilieu als voorkeur heeft. Deze groep is ongeveer
4x zo groot als de zeker verhuisgeneigden. Voor
Bacaertlant biedt dit een uitstekend marktperspectief.
De actuele woningvraag naar een woonmilieu
met een groep-dorps karakter bestaat hoofdzakelijk uit middeldure en dure eengezins koopwoningen (totaal 79%). Er is een beperktere vraag
binnen dit woonmilieu naar huurwoningen,
goedkope koopwoningen en meergezinswoningen (appartementen) (totaal 21%). Verder is er
maar beperkt belangstelling voor bijzondere
woonconcepten (zoals meergeneratiewoningen,
tiny houses en friends-wonen). De vraag naar het
beoogde woonmilieu wordt grotendeels uitgeoefend door gezinshuishoudens (40%) en tweepersoonshuishoudens (45%) en voor 15% door
alleenstaanden. Al deze ingrediënten maken een
bijzonder woonmilieu mogelijk met een grote
diversiteit naar leeftijd en huishoudensamenstelling. De locatie (goed bereikbaar, stad en natuur
op fietsafstand) maakt een brede doelgroep
mogelijk.

Bron: Springco, 2018

Het behoefte onderzoek toont aan dat er in 2030
een mismatch is tussen vraag en aanbod in Goirle
en Tilburg voor wat betreft de woonmilieus Luxe
woonwijk en Dorps. Deze mismatch is onderzocht
op basis van de vraag van huishoudens per 2030
versus het huidige aanbod dat op dit moment
aanwezig is. Als rekening wordt gehouden met
de bevolkingsprognoses, de marktvraag en een
correctie van vrijkomende huizen, dan ligt er tot
2030 een opgave van 2817 woningen in het luxe
en dorpse woonmilieu om de vraag van Tilburg
en Goirle te bedienen. De locatie sluit dus aan
op de behoefte vanuit de Goirlese, Tilburgse en
regionale bevolking.

4.3 WONINGBOUWPROGRAMMA
In totaal worden er in deelgebied A ongeveer
400-420 woningen gerealiseerd. Dit is hoger dan
in eerste instantie is bepaald (ca. 350). Vanwege
de aangetoonde grote behoefte aan woningen in
dit type wijk de komende jaren wordt verwacht
dat dit een realistisch en haalbaar aantal is.
In deelgebied A zal ongeveer 10% van de woningen een sociale of middeldure huurwoning zijn
(verdeeld over een aantal appartementen en
grondgebonden woningen).
In deelgebied B zijn ongeveer 75 woningen voorzien en 125 appartementen. Naast de appartementen worden er met name grote tweekappers
en kleine en grote vrijstaande woningen in dit
deelgebied gerealiseerd.
In deelgebied C zijn ongeveer 30- 40 woningen
voorzien. Dit zijn allen rijwoningen, ter afronding
van de Hoge Wal.
Voor de gehele wijk zijn de volgende woningtypes in
percentages voorzien:

Type woning		
Rijwoningen		
2^1 Kap			
Vrijstaand		
Appartement		

Bandbreedte
25-50%
25-40%
10-20%
10-20%

Het woningbouwprogramma, het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zijn en/
of worden flexibel. Indien de marktvraag en de
behoefte over enkele jaren anders is, dan moet
het programma en het plan eenvoudig aangepast
kunnen worden.

De vraag naar dit type woonmilieu is berekend op
zeker 120 nieuwbouwwoningen per jaar. Echter
in de omgeving van het gebied worden woningen
in vergelijkbare woonmilieus ontwikkeld, waardoor afstemming met deze andere ontwikkelin45

LEGENDA
A

plangrens
deelgebied
speelplekken
tankstation
boerderijwinkel
horeca
strand
zwemwater
Wandelgebied
Fietsen

N

4.4 OVERIG PROGRAMMA
SPELEN
In het plan worden op diverse plekken kleinschalige
speelgelegenheden (spelaanleidingen) opgenomen,
als groene vlekken in het plan. Uiteraard bieden de
brede straatprofielen, de randen van het gebied en de
groene invulling aan de noordzijde ook gelegenheid
tot spelen.

drijf blijft ook aanwezig in de wijk. Eventueel kan deze
locatie nog ingezet worden in het kader van duurzame
vormen van mobiliteit.
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING
De gemeente Goirle heeft het recht om een kavel van
maximaal 2.000m2 van Bakertand B.V. af te nemen
ten behoeve van een maatschappelijke bestemming.
In overleg met de gemeente Goirle is hiervoor een
locatie gereserveerd in de uiterste zuidwest-hoek van
het plangebied. Deze locatie is geschikt omdat het
een eventuele programmatische koppeling tussen
de maatschappelijke bestemming en basisschool De
Bron en kinderopvang Humanitas mogelijk maakt. Een
ander voordeel is dat deze locatie goed bereikbaar is
voor langzaam verkeer vanuit de omliggende wijken,
via het fietspad langs de Rillaersebaan en via de Doctor Willem Drees-brug. De programmatische invulling
van dit kavel wordt nog bepaald door de gemeente
Goirle.

WANDELEN EN FIETSEN
De ontwikkeling van Bacaertlant biedt ook mogelijkheden om een aantrekkelijke recreatieve verbinding te
combineren met de ecologische verbinding. Dit is ook
één van de kernpunten uit het ontwikkelperspectief
A58. De huidige Bakertand, het noordelijke deelgebied
en de randen bieden gelegenheid voor extensieve
recreatie, zoals wandelen of fietsen.
DE OOSTPLAS
De Oostplas is een uitstekende plek om recreatie
te bieden voor de gehele gemeente Goirle. Op dit
moment wordt er al vaak (ongereguleerd) gerecreëerd aan de Oostplas. Het is de bedoeling om een
meer gereguleerd strand te maken aan de Oostplas
met daarbij een horecaontwikkeling of een vorm van
kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid die hier een
rol in kan spelen.

Basischool De Bron

Boederijwinkel De Walhoeve

BOERDERIJWINKEL
In het plangebied wordt boerderijwinkel De Walhoeve
behouden. Hier kunnen de mensen met de fiets of te
voet in hun wijk streekgebonden producten kopen. Dit
benadrukt het dorpse karakter van de wijk.
TANKSTATION & GARAGE
Het huidige tankstation met bijbehorende garagebe-
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Ecologische verbindingszone langs de Katsbogte

Robuuste natte faunapassage
rondom de Nieuwe Leij onder
de A58 door

LEGENDA

ECOLOGIE EN GROEN VERBINDINGSSTRUCTUREN

Verbinding met Natuurnetwerk
Brabant
Verbinding met groenstructuur
gemeente Goirle

5.1 ECOLOGIE
VERBINDING VAN NATUURNETWERK BRABANT
Overeenkomstig met het Landschapsbeleidsplan van
de gemeente Goirle en het ontwikkelperspectief A58
is het de ambitie om met de inrichting van het gebied
ten noorden van de Bakertand een ecologische verbinding te vormen tussen de gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Brabant. De ecologische
verbinding wordt niet alleen gevormd door de groene
inrichting van het talud, maar vooral ook door de lager
gelegen percelen aan de voet van het talud. Op deze
lager gelegen percelen wordt de waterbergingsopgave
gecombineerd met ecologische inrichting.

BIODIVERSITEIT
Biodiversiteit is onlosmakelijk verbonden aan
duurzame, klimaatbestendige en circulaire gebiedsontwikkelingen. Het zorgt voor een gezonde,
aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving
voor mens en dier. Biodiversiteit kan op alle niveaus
toegepast worden en geïntegreerd worden in de
groene en blauwe ruimte, maar ook juist in de aanleg en beheer van infrastructuur en bebouwing. Het
kan verschillende functies verweven en elkaar laten
versterken. Kortom, biodiversiteit kan een grote
meerwaarde zijn voor Bacaertlant en de gemeente
Goirle. Daarom wordt er in de verdere uitwerking
van het plan nadrukkelijk gekeken welke maatregelen (groot en klein) getroffen kunnen worden om
biodiversiteit te versterken.

De inrichting richt zich op de laagtes door de bestaande inrichting om te vormen naar een kruidenrijk
vochtig grasland met extensief beheer, passend bij
een half open landschap. Hierbij zoeken we tevens
naar een geleidelijke overgang van dit relatief vochtige
landschap naar de hoger gelegen kleinschaligheid van
Bacaertlant.
ECOLOGISCHE VERBINDING TUSSEN
DEELGEBIEDEN
Om de barrière van de Abcovenseweg te overbruggen
wordt een faunavoorziening gerealiseerd ter plaatse
van de onderdoorgang van de Lage Wal / Nieuwe
Tilburgseweg. Hiermee wordt een ecologische verbinding gecreëerd tussen de twee deelgebieden aan
weerszijden van de Abcovenseweg. Gedacht wordt
aan een eenvoudige voorziening in de vorm van een
stobbenwal of groenstrook voor insecten/ bijen/ kevers, muizen etc. Dit draagt bij aan een samenhangend
netwerk van groene (natuur)gebieden en kan bijdragen aan migratie van flora en fauna tussen de deelgebieden onderling.

Groene wijk

Kruidenrijk vochtig grasland
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Natuurlijke speelvoorziening

LEGENDA
Bestaande A-watergang
Bovengrondse afwatering

WATERSTRUCTUUR

Resevering waterberging
Oppervlaktewater

5.2 WATER
HEMELWATER
Om het plangebied klimaatadaptief te maken wordt
voorzien in een klimaatrobuust watersysteem. Hierdoor wordt een extra waarborg ingebouwd dat Bacaertlant de eigen waterhuishouding oplost en afwenteling op de omgeving wordt voorkomen. Er wordt zo
veel mogelijk regenwater op locatie geïnfiltreerd in de
bodem. Bij teveel regen wordt het water via bovengrondse afwatering (dus primair niet in buizen) richting de nieuw te realiseren waterbergingsvoorzieningen in het plangebied gebracht en daar geïnfiltreerd.

Ten behoeve van het opvangen van de gevolgen van
een droogteperiode is het uitganspunt om zoveel
mogelijk water in het gebied vast te houden en te
infiltreren. Daarmee wordt bijgedragen aan het
tegengaan van verdroging.
HUISHOUDELIJK AFVALWATER
Voor Bacaertlant wordt riolering aangelegd voor de
afvoer van afvalwater. Een logisch lozingspunt van
het afvalwater van Bacaertlant is de bestaande riolering in Grobbendonk. Omdat het huidige maaiveld
in het gebied oploopt van noord naar zuid, moet in
de verdere planvorming bepaald worden hoe het
afvalwater naar de riolering aan de zuidzijde van
het plangebied gebracht kan worden. Afhankelijk
van de nieuwe maaiveldhoogten en benodigde
afvoercapaciteit behoort een eventuele koppeling
met een gemaal en persleiding aan de westzijde van
Boschkens wellicht tot de mogelijkheden.

De lager gelegen percelen in het noordelijke deel aan
de voet van het talud zorgen voor behoud van het
gebied aangeduid als reservering waterberging. Door
watergangen en bergingsvoorzieningen voldoende
ruimte te geven, en het waterbergend vermogen van
het reserveringsgebied voldoende te dimensioneren,
wordt het watersysteem robuust.

Waterberging en groen combineren

Voldoende ruimte voor onderhoud

50%

50%

Regenwaterinfiltratie
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'Nat gebied'

5.3 GELUID
Het uitgangspunt voor Bacaertlant is om een
gezond en prettig woon- en leefklimaat te realiseren.

Geluidwerende voorziening bestaande uit een groen
begroeide grondwal met klein opstaand element, met
aan de zuidzijde een flauw aflopend talud met de
mogelijkheid voor plaatsing van PV-panelen.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.7 Geluid is de geluidsbelasting vanaf de A58 op Bacaertlant hoger
dan wettelijk toegestaan. Uit berekeningen (zie
bijlage 4) blijkt dat de geluidsbelasting (wanneer
er geen maatregelen worden genomen) in het
overgrote deel van het plangebied hoger is dan
53dB. Dit is de grens tot waar een gemeente nog
ontheffing voor de geluidsnormen mag verlenen.
Om woningbouw mogelijk te maken zijn daarom
geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.
Mogelijk te nemen maatregelen zijn maatregelen aan de bron, een geluidwerende voorziening
tussen de bron en de woningen én optimalisatie
in de verkaveling.
MAATREGELEN AAN DE BRON
Omdat de A58 in beheer is bij Rijkswaterstaat en
er op korte termijn geen grootschalige onderhoudswerkzaamheden worden verwacht (zoals
asfaltvernieuwing) zijn maatregelen aan de bron
(zoals het toepassen van stiller asfalt) niet realistisch.
GELUIDWERENDE VOORZIENING
Ter hoogte van de perceelsgrens van het eigendom van de gemeente is een strook vastgesteld
waar een geluidwerende voorziening gerealiseerd
kan worden.
Uit onderzoek (zie bijlage 4) blijkt dat met een
geluidwerende voorziening van ongeveer 9 meter

zoveel mogelijk een buitenruimte op het zuiden
zodat deze is afgeschermd voor het geluid door de
woning zelf. In de verkaveling wordt tevens geanticipeerd op woningplattegronden waarbij de verblijfsruimte aan de zuidzijde gepositioneerd kan worden.
Naast de geluidwerende voorziening en de optimalisatie in de verkaveling van de woningen, hebben
de noordelijk gelegen woningen een positief effect
op de geluidsbelasting op de zuidelijker gelegen
woningen. Het exacte effect wordt in een later
stadium, als het stedenbouwkundig plan verder is
uitgewerkt, inzichtelijk gemaakt.

Geluidscontouren bij een geluidwerende voorziening van 9m hoogte
Figuur 4.3

Overzicht geluidcontouren en geluidsbelastingen op de rekenpuntenrij

4.3
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VERDERE UITWERKING
In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan
wordt de beëindiging van de geluidswerende
voorziening ter plaatse van de Sporenring en de
doorgang bij de Abcovenseweg nader uitgewerkt.
Daarnaast zal er ook in het oostelijk deel van het gebied een vergelijkbare geluidswerende voorziening
nodig zijn, die wellicht deels kan zijn opgebouwd uit
een dove gevel van het appartementencomplex.

aanvullende maatregelen.

Er is ook gekeken naar geluidwerende voorzieningen van 15 of 20 meter hoog. Deze hoogtes zorgen
er echter niet voor dat de geluidsbelasting op de
woningen substantieel verder wordt teruggebracht.
Daarnaast zijn deze hoogtes stedenbouwkundig
niet wenselijk. In plaats van een substantiele verhoging van de geluidswal wordt de situatie geoptimaliseerd door de verkaveling en het geluidwerende
effect van de eerstlijns bebouwing.

8 (12)

OPTIMALISATIE IN DE VERKAVELING
Om te zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat
wordt er, naast de geluidwerende voorziening, ook
in de verkaveling van de woningen rekening gehouden met de geluidsbelasting vanuit de A58. De
meest noordelijke woningen krijgen bijvoorbeeld
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5.4 ENERGIE
AMBITIENIVEAU’S
Om tot een afgewogen en optimaal energieconcept voor Bacaertlant te komen is in een
workshop met het projectteam van de gemeente
Goirle en Bakertand B.V. vastgesteld welke energieambities interessant zijn om nader te bekijken.
Vanzelfsprekend zal het energieconcept in lijn
moeten zijn met het groen-dorpse karakter van
de ontwikkeling. De opgave hierbij is om een goede balans te vinden tussen alle daken vol leggen
met zonnepanelen (zoals omschreven in de Nota
Zonnewijzer), en de feitelijke energiebehoefte, de
efficiëntie van PV-panelen (onder andere rekening
houdend met oriëntatie en schaduw), het realiseren van groene daken (draagt bij aan biodiversiteit en voorkomen van hittestress en wateroverlast), en andere mogelijke energieopwekkers zoals
een warmtepomp en een WKO-installatie.

AMBITIENIVEAU BENG
Om tot verdere planuitwerking te komen worden
varianten ontwikkeld waarmee aan de toekomstige wettelijke BENG-eisen kan worden voldaan.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
warmtepompsysteem per woning in combinatie
met PV-panelen (zonnepanelen die elektriciteit
opwekken) op de woning. Varianten hierop zijn
de toepassing van een collectief WKO-systeem
(warmte- koudeopslag) en/of de toepassing van
ventilatie met warmteterugwinning.
AMBITIENIVEAU ENERGIENEUTRAAL
Naast de BENG-eis, is er de ambitie om een energie neutrale wijk te realiseren. Onder een energieneutrale wijk wordt verstaan dat op wijkniveau
het gebouwgebonden energieverbruik duurzaam
wordt geproduceerd. Gebouwgebonden energieverbruik is alle energie die benodigd is voor
verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie
en verlichting. Dit in tegenstelling tot energie die
gebruikt wordt voor (bijvoorbeeld) televisie kijken
of het haar föhnen. De wijze waarop aan deze ambitie invulling gegeven kan worden, wordt nader
onderzocht, aanvullend op de maatregelen die
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de BENG-eis
bijvoorbeeld met PV-panelen op het talud.

Uit de workshop zijn drie te onderzoeken ambitieniveaus gekomen:
1.
BENG
2.
Energieneutraal
3.
Nul op de meter
BELANGRIJKE WIJZIGENDE REGELGEVING
Bij de ontwikkeling van Bacaertlant hebben we te maken met
de te wijzigen regelgeving per 1 januari 2020. Er is nog geen
100% zekerheid over de exacte inhoud van deze regelgeving,
maar de gevolgen voor nieuw te bouwen woningen worden
steeds concreter. De EPC-eis (energie prestatiecoëfficiënt:
maat voor energiezuinigheid) verdwijnt en daarvoor komen
nieuwe BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) in de
plaats. Elke afzonderlijke woning moet aan deze energie-eisen
voldoen. Daarnaast wordt het waarschijnlijk niet meer mogelijk
om collectieve verduurzamingsmaatregelen (zoals zonnepanelen op het talud) in te zetten om individuele woningen aan de
BENG-eisen of de wettelijke kaders van ‘Nul op de meter’ te
laten voldoen.

In de verdere planontwikkeling wordt onderzocht
welk scenario het meest interessant en haalbaar
is. Hiermee wil Bakertand B.V. invulling geven aan
haar ambitie om in ieder geval een energie neutrale wijk te realiseren.

57

AMBITIENIVEAU NUL OP DE METER
Op basis van de hierboven omschreven scenario’s
wordt tevens onderzocht of verdere optimalisaties mogelijk zijn om het ambitieniveau Nul op de
meter te realiseren. Bijvoorbeeld door optimalisaties van eerder genoemde installaties en extra
opwekking van zonne-energie.

PV-PANELEN OP TALUD
Toepassing van PV-panelen op het talud is interessant.
Indien deze te koppelen zijn aan een collectief WKO-systeem, kan het talud wél meegerekend worden in de
BENG-eis voor de individuele woningen. Daarnaast zijn
PV-panelen op het talud interessant bij de ambitie voor
een energieneutrale nieuwbouwontwikkeling. Eerder
onderzoek heeft uitgewezen dat naar schatting ongeveer
de helft van de beschikbare oppervlakte van het talud
voldoende is om een energieneutrale nieuwbouwontwikkeling te bereiken. Eventueel kan de opgewekte energie
op het talud worden ingezet voor overig energiegebruik
in het gebied, zoals openbare verlichting.
WARMTETERUGWINNING
Eventueel te onderzoeken optimalisaties voor toepassing
van een collectief WKO-systeem zijn warmteterugwinning uit oppervlaktewater, asfalt of riolering. Hiermee
kan door aanvullende investeringen het systeem nog
efficiënter worden. Wat betreft warmte uit asfalt loopt er
momenteel een onderzoek in opdracht van de Gemeente
Tilburg. De komende periode wordt nader onderzocht of
dit een mogelijkheid is voor Bacaertlant.

5.5 DUURZAAMHEID
Naast de ambities op het vlak van duurzame energie en ecologie heeft de gemeente Goirle de wens
om mogelijkheden te onderzoeken om van Bacaertlant een ‘ecologische woonwijk’ te maken. Om
helder te krijgen wat dit begrip inhoudt voor de gemeente Goirle en wat de mogelijkheden zijn, is eind
2018 een workshop gehouden met het projectteam
van gemeente Goirle en Bakertand B.V. Begin 2019
is deze workshop ook met de raad van de gemeente
Goirle gedaan.
Uit deze workshops is een aantal maatregelen gekomen die worden nagestreefd bij de ontwikkeling
van de wijk. Of de maatregelen daadwerkelijk te
realiseren zijn, wordt nader onderzocht. De maatregelen zijn aanvullend op de zaken die omschreven
zijn in de paragrafen Ecologie en Duurzame energie.
De maatregelen zijn gegroepeerd in zes ambities:

REFERENTIE
BEELDEN
DUURZAAMHEID

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ecologische inrichting (zie tevens par. 5.1)
Energieneutraliteit (zie tevens par. 5.4)
Zorgvuldig materiaalgebruik
Flexibiliteit
Eigenaarschap en betrokkenheid
Mobiliteit

1. ECOLOGISCHE INRICHTING
• Vergroten biodiversiteit; zie paragraaf 5.1
• Groene daken; opnemen in beeldkwaliteitsplan;
biedt kansen voor biodiversiteit, vasthouden
van regenwater, heeft koelend effect en draagt
daardoor bij aan een robuust, klimaatadaptieve
ontwikkeling.
• Regenwateropvang en -gebruik, door bijv. regentonnen of collectieve boven- of ondergrondse opslagmogelijkheden. Deze reservoirs zijn

•

3. ZORGVULDIG MATERIAALGEBRUIK
• Zoveel mogelijk grond binnen het plangebied
hergebruiken.
• Hoeveelheid toe te passen nieuwe materialen/grondstoffen verminderen, door vanaf
het begin kritisch te zijn op het ontwerp (stedenbouwkundig, maar ook bij civieltechnische uitwerking). Tevens kijken naar toepassen van gerecycled materiaal of hergebruik
van materialen.
• Toepassing van biobased materialen bevorderen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van
biocomposieten (bijvoorbeeld in straatmeubilair, verhardingen, kunstwerken).
• Scheiden van het bouw- en sloopafval.
• Indien mogelijk een materialenpaspoort voor
het openbaar gebied maken. Het materialenpaspoort registreert alle materialen die
worden toegepast in openbaar gebied, zowel
op maaiveldniveau als ondergronds. Niet
alleen is dit van belang in het keuzeproces
voor de meest milieuvriendelijke materialen,
maar ook voor een verdere optimalisatie van
beheer- en onderhoudsplannen en toekomstige vervangingsvraagstukken (planning,
hergebruikmogelijkheden e.d.).

bronnen van water in tijden van droogte of
als vervanging van leidingwater in bepaalde
toepassingen.
Moestuintjes en/of pluktuinen bevorderen.
Het reserveren van locatie(s) voor ‘buurtgroen’: openbaar groen dat door bewoners
gebruikt kan worden. Dit levert een bijdrage
aan voldoende groen in de wijk en bevordert
het besef en de beleving van natuur. Tevens
ondersteunt het de sociale cohesie en promoot het buitenactiviteiten en een gezonde
leefstijl.

2. ENERGIENEUTRALITEIT
• Zie paragraaf 5.4
• Openbare verlichting als dienst. Een leverancier plaatst en onderhoudt openbare
verlichting op basis van een periodieke vaste
vergoeding, conform een gezamenlijk overeengekomen verlichtingsplan en daarbij behorende duurzame specificaties. Het verdienmodel van de leverancier is hierbij gebaseerd
op een zo efficiënt mogelijke exploitatie; dus
energiezuinige en herbruikbare verlichtingsarmaturen.
• Smart Grids voor uitwisseling energiestromen. Het optimaliseren van energiestromen
(productie en gebruik) binnen de wijk met
behulp van innovatieve automatisering en
informatietechnologie. Eventueel aangevuld
met tijdelijke opslagmogelijkheden om pieken dalmomenten op te vangen. Dit draagt
ertoe bij dat de vraag en aanbod van energie
beter op elkaar worden afgestemd en dat
efficiënter gebruik wordt gemaakt van het
energienet.

4. FLEXIBILITEIT
• Zorgen voor voldoende flexibiliteit in het bestemmingsplan i.v.m. toekomstbestendigheid.
(zie ook paragraaf 6. 4 Bestemmingsplan &
beeldkwaliteitsplan)
• Diversiteit in woonprogramma en aandacht
voor levensloopbestendigheid.
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5. EIGENAARSCHAP EN BETROKKENHEID
• Eigenaarschap van ontwikkeling bij toekomstige bewoners bevorderen
• Kringloop, uitleen-/ repair hub mogelijk
maken, misschien als onderdeel van de
maatschappelijke voorziening, of als privaat
initiatief.
6. MOBILITEIT
• Deelautosysteem mogelijk maken. Door ruimte beschikbaar te maken in het stedenbouwkundig plan kan worden geanticipeerd op een
toekomstig deelautosysteem.
• Elektrische laadpunten aanleggen, ook voor
elektrische deelauto’s.
Als blijkt dat deze maatregelen inderdaad haalbaar zijn wordt in de ruimtelijke uitwerking van
de plannen hiermee rekening gehouden. Hierbij
wordt ook gekeken naar de verschillende partijen
en instrumenten die nodig zijn om deze maatregelen te kunnen realiseren. Dit is een iteratief
proces van ontwerpen en het verder concretiseren van de duurzaamheidsambities.

5.6 MOBILITEIT
TOENAME VERKEERSBEWEGINGEN
Begin 2018 is de toename van verkeer op het
omliggende wegennet als gevolg van de ontwikkeling van Bacaertlant globaal in beeld gebracht.
Gebleken is dat het huidige wegennet het overgrote
deel van de tijd voldoende gedimensioneerd is. Er
zijn momenten waarop de druk met name op de
verdeelpunten (rotondes) wat hoger wordt, maar
dit is slechts een zeer beperkt deel van de dag. De
verwachting is dat geen van de bestaande verdeelpunten in de omgeving aangepast hoeft te worden.
De verkeersmodellen geven geen aanleiding om Bakertand en Boschkens direct voor autoverkeer met
elkaar te verbinden. In de verdere uitwerking van
het plan wordt middels verkeerskundig onderzoek
de verkeerssituatie, die ten gevolge van de planontwikkeling ontstaat, kwalitatief beoordeeld. Middels
een verkeerskundig onderzoek wordt inzicht verkregen in de verkeersafwikkeling op de omgeving
De maximum snelheid op de Abcovenseweg tussen
tilburg en de rotonde met de Rillaersebaan is in
de huidige situatie 80km per uur. Dit wordt teruggebracht naar 50km per uur. Dit draagt bij aan de
veiligheid en aan vermindering van geluidshinder.
Voor openbaar vervoer lijkt geen extra voorziening
nodig. Er kan gebruik gemaakt worden van de bestaande bushalte aan de Abcovenseweg.

LEGENDA
Primaire ontsluiting

VERKEER HOOFDAANSLUITING

Secundaire ontsluiting
Langzaam verkeer

OOSTELIJKE ONTSLUITINGSROUTE
In 2019 is door Goudappel Coffeng onderzoek
gedaan naar een mogelijke ‘oostelijke ontsluiting
voor Bakertand’. (zie bijlage 4) Middels dit onderzoek is invulling gegeven aan een opdracht uit het
bestuursakkoord van gemeente Goirle 2018-2022:

"De bouw van 350 woningen in de Bakertand zal
voor extra verkeersdruk zorgen. Wij willen daarom
op korte termijn een studie naar een toekomstbestendige ontsluiting van Goirle Noordoost via de
Hoge Wal.”

rio 2) conform het huidige stedenbouwkundig plan
in combinatie met een maximum snelheid van 30
km/u wordt het beste resultaat behaald voor de
verkeerssituatie op de omliggende wegen. Het verkeer vanuit Bacaertlant verspreidt zich hierdoor het
best over de omliggende wegen en de belasting van
de rotonde Rillaersebaan - Tilburgseweg neemt ten
opzichte van de huidige verkeersituatie (incl. 670
woningen Bacaertlant) iets af. Een aandachtspunt is
nog wel de toename aan intensiteit op de Ambrosiusweg. Hier moet in de nadere uitwerking verder
naar gekeken worden.

In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen
tussen de huidige verkeerssituatie (incl. toevoeging
van 670 woningen Bacaertlant) en drie alternatieve
scenario's:
1. Lage Wal afsluiten; enkel toegankelijk voor
langzaam verkeer
2. Lage Wal opwaarderen; inzetten op veilig
maken en waar nodig verbeteren van huidige
situatie
3. Het creëren van een volwaardige oostelijke
ontsluiting

In Bijlage 4 is voor iedere netwerkvariant een afbeelding opgenomen met de wettelijke snelheden.
De afbeeldingen hiernaast geven samen een overzicht van de verschillen tussen de netwerkvarianten.
LANGZAAM VERKEER
Langs de Rillaersebaan en de Abcovenseweg liggen
vrijliggende fietspaden. Deze blijven behouden.
De beoogde fijnmazige langzaamverkeerstructuur
binnen het plangebied wordt aangesloten op de
vrijliggende fietspaden om het gebied heen. De
fietsstructuur zit als het ware ingebed in het stedenbouwkundig weefsel. Langs de muur ter plaatse
van de westgrens wordt een fietsverbinding tussen
de Rillaersebaan en Bakertand als kansrijk gezien.
In het oostelijk plandeel is een vrijliggend fietspad
opgenomen om naar de recreatieplas en/of richting
Tilburg – Hilvarenbeek te rijden.

Het creëren van een volwaardige oostelijke ontsluiting (scenario 3) zorgt voor een onwenselijke situatie. Dit resulteert in een aantrekkelijkere oostelijke
entree voor Goirle. Mensen die in Goirle moeten
zijn en afkomstig zijn van de richting Den Bosch/
Eindhoven, worden nog meer gestimuleerd om
door het plangebied te rijden in plaats van gebruik
te maken van afslag 11 vanaf de snelweg.
Het afsluiten van de Lage Wal is ook geen optie,
want dit zorgt voor een toename aan verkeer op de
Stappegoorweg en een lichte toename van de belasting van de rotonde Rillaersebaan-Tilburgseweg.
Dit is een aandachtspunt aangezien deze rotonde
drukke piekbelastingen met fietsers kent.

0. Huidig Netwerk

Snelheden, Referentie situatie
Verkeersmodel Tilburg versie 9

1. Lage Wal afsluiten

Snelheden, Lage Wal afsluiten
Verkeersmodel Tilburg versie 9

2. Lage Wal Opwaarderen

Snelheden, Lage Wal opwaarderen
Verkeersmodel Tilburg versie 9

Middels het opwaarderen van de Lage Wal (scena61

3. Volwaardige Ontsluiting
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6.1 AFSPRAKEN
De gemeente Tilburg heeft in de vorm van Bakertand B.V. de regie in de ontwikkeling van de
woningbouwlocatie voor de Bakertand en maakt
afspraken met ontwikkelaars die grondbezit hebben in het gebied. De gemeente Goirle stelt het
bestemmingsplan vast.

apparaatskosten (PAK, inclusief VTU (Voorbereiding, toezicht en uitvoering), maar exclusief de verschuldigde bestemmingsplanleges.
Daarnaast draagt Bakertand B.V. af aan het
fonds Bovenwijkse voorzieningen.
Tot slot zijn er afspraken omtrent een winstdelingsmethodiek, waarmee Goirle eerder gemaakte excessieve kosten kan terugverdienen.

Bakertand B.V., de gemeente Tilburg en de
gemeente Goirle hebben in december 2017 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten om een
aantal afspraken over de ontwikkeling vast te leggen, waaronder de volgende uitgangspunten:
•

•

•

•
•

6.2 FINANCIËN

Bakertand B.V. draagt zorg voor een integrale
ontwikkeling van de totale woningbouwlocatie en zal, daar waar nodig, op minnelijke
wijze de gronden van derden verwerven.
Een andere mogelijke optie is zelfrealisatie.
Mocht dit niet lukken, dan zal de gemeente
Goirle het onteigeningsinstrumentarium
inzetten.
Bakertand B.V. voert de grondexploitatie. Ze
realiseert bouwrijpe kavels om aan derden te
verkopen en draagt na verkoop het woonrijpe, openbaar gebied over aan de gemeente
Goirle.
Bakertand B.V. stelt alle benodigde plannen
en documenten op, waarna de gemeente
Goirle toetst of deze plannen en documenten
voldoen aan haar beleid.
De gemeente Goirle legt het bestemmingsplan (en een eventueel exploitatieplan) ter
besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Bakertand B.V. betaalt aan de gemeente
Goirle een exploitatiebijdrage. Deze exploitatiebijdrage is ten behoeve van de plan- en

Het uitgangspunt is een financieel haalbaar plan.
De concept-grondexploitatie die is opgesteld ten
tijde van de grenscorrectie (op basis van enkel
het westelijk deelgebied, deelgebied A, met 350
woningen) liet een positief exploitatieresultaat
zien.
Inmiddels is gebleken dat met name voor wat
betreft het aspect geluid, veel meer voorzieningen nodig zijn dan destijds was aangenomen. De
kosten om het plan te realiseren zijn hoger. Dit
komt met name door de benodigde geluidwerende voorziening en de diverse benodigde verwervingen.
Om nog steeds een kostenneutrale of licht positieve grondexploitatie te hebben is het daarom
nodig om meer woningen te ontwikkelen dan in
eerste instantie overeen is gekomen.
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6.3 PLANNING

6.4 BESTEMMINGSPLAN
& BEELDKWALITEITSPLAN

Doelstelling voor de ontwikkeling van de wijk Bacaertlant is dat in 2021 de eerste kavels worden
uitgegeven. Om dit te realiseren wordt de volgende planning gehanteerd:
•
•

•
•

•

Aangezien het doel is om zo snel mogelijk de
eerste kavels uit te geven, zodat de wijk in bloei
kan komen is gekozen om te starten met een
bestemmingsplan voor deelgebied A (het gehele
gebied ten oosten van de Abcovenseweg). Dit
deelgebied is het meest ver in haar planvorming.
De deelgebieden B & C en eventuele gebieden
buiten de huidige afspraken worden later in een
nieuw bestemmingsplan opgenomen.

Q1 2018 - Q2 2019: ontwikkelen koersdocument en stedenbouwkundig plan
Q3 2019: vaststellen koersdocument Bacaertlant, afronden onderzoeken bestemmingsplan deelgebied A, afronding stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
deelgebied A.
Q4 2019 - Q4 2020: bestemmingsplanprocedure
Q1 2021: start met gefaseerd bouwrijp
maken en gefaseerde uitgifte van bouwrijpe
kavels én in procedure brengen bestemmingsplannen overige deelgebieden.
Naar verwachting worden afhankelijk van de
markt vanaf 2021 elk jaar ongeveer 80-100
woningen op de markt gebracht tot 2028.

De bestemmingsplannen zullen dermate globaal worden gemaakt, dat ze flexibel zijn en
niet continu aangepast hoeven te worden als de
markt verandert en er vraag komt naar een ander
type woningbouw of ruimtegebruik. Wél zal de
stedenbouwkundige structuur (zoals bijvoorbeeld
rooilijnen) vastgelegd worden, zodat het groendorpse karakter gegarandeerd wordt. Ook zal per
bouwvlak worden aangegeven hoeveel woningen
hier maximaal gebouwd mogen worden.
Bij het bestemmingsplan zal een beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. Voor opzet en detailniveau
dient het beeldkwaliteitsplan voor het woongebied Laarveld in Weert ter inspiratie.
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Voorbeeld verbeelding bij flexibel bestemmingsplan

Beeldkwaliteitsplan Laarveld
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7.1 OMGEVINGSDIALOOG
In het bestuursakkoord Goirle van 2018-2022 is
één van de twee leidende thema's: dienstbaarheid. Dit houdt in dat Goirle meer wil luisteren
en meer ruimte wil geven aan inwoners om zelf
(mee) te beslissen.

Het planteam heeft een gekwalificeerd adviesrecht. Dit houdt in dat ze een advies mogen
uitbrengen dat samen met het koersdocument
en het bestemmingsplan wordt ingediend bij het
college. Er kan onderbouwd afgeweken worden
van het advies, maar het college kan het op deze
wijze wel meenemen in haar besluitvorming. In
totaal worden er drie bijeenkomsten (van ong.
2-3uur) georganiseerd. Er zijn er twee georganiseerd vóór vaststelling van dit koersdocument en
er wordt er nog één georganiseerd na vaststelling
van het koersdocument, maar vóór het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Op een
planteamavond worden de plannen (afhankelijk
van de fase) aan de groep gepresenteerd en
wordt hen verzocht vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen, mee te denken en input te
leveren.

PLANTEAM
Voor de ontwikkeling van het gebied Bacaertlant
is hier met name vorm aan gegeven door het opzetten van een planteam. In augustus 2018 is een
brief gestuurd aan de bewoners van de omliggende wijken (Boschkens-Oost, Grobbendonck-Noord
en Abcoven-Noord) én bewoners uit het plangebied zelf met nadere uitleg over het planteam en
de mogelijkheid om zich hier voor aan te melden.
Uit elke omliggende wijk konden twee personen deelnemen aan het planteam en uit de wijk
Bakertand drie personen. Indien er meerdere
mensen zich aanmeldden werden die aan elkaar
voorgesteld en mochten ze onderling bepalen
wie ze naar voren schoven. Als ze daar niet uit
zouden komen zou er een loting plaatsvinden. Dit
is niet nodig geweest.

ANDERE INVULLINGEN VAN DE
OMGEVINGSDIALOOG
Uiteraard zijn en worden er naast het planteam
nog meer mogelijkheden geboden om invulling te
geven aan de omgevingsdialoog.

Naast de mogelijkheid om deel te nemen in het
planteam, is voor de bewoners van het plangebied (in diezelfde brief) ook de mogelijkheid
geboden om een 1 op 1 gesprek aan te gaan met
Bakertand B.V. Een heel aantal bewoners hebben
van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere individuele
gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers in het plangebied zelf, de direct belanghebbenden. Hen is gevraagd naar hun wensen voor
het gebied. Deze wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in dit koersdocument. Deze
individuele gesprekken worden voortgezet bij de
verdere planuitwerking.

Naast bewoners van de wijken is ook iemand van
DuurzaamRielGoirle en het Biodiversiteitsteam
Goirle aangehaakt in het planteam.

Vóór het in procedure brengen van het bestemmingsplan wordt ook een grote inloopbijeen71

komst voor de gehele omgeving georganiseerd.
Deze inloopbijeenkomst heeft als doel om iedereen te informeren en iedereen de gelegenheid
te geven zijn of haar op- of aanmerkingen op het
plan kenbaar te maken.
Tot slot zijn er voor de totstandkoming van dit
koersdocument gesprekken gevoerd met het
waterschap De Dommel en Rijkswaterstaat. Deze
gesprekken zullen uiteraard worden voortgezet.

7.2 TERUGKOPPELING
& ADVIES PLANTEAM
PLANTEAM AVOND 1
De eerste planteam bijeenkomst is gehouden op 18 september 2018. Op dat moment lag er een concept koersschets van
het gebied.
Tijdens deze eerste avond heeft de groep
kennis gemaakt met elkaar, zijn de taken en
verantwoordelijkheden besproken en is een
toelichting gegeven over de ontwikkelopgave en de al gemaakte afspraken. Verder
heeft de stedenbouwkundige de conceptvisie gepresenteerd. De eerste indruk van
de aanwezigen was dat het een mooi plan
was. Na een korte pauze gingen de planteamleden aan de slag met het opschrijven
van kwaliteiten in het plan, zorgpunten en
verbeterpunten. Deze hebben zij op post-its
geschreven en op de schets geplakt. Vervolgens kreeg elk planteamlid 2,5 minuut de
tijd om zijn/haar post-its toe te lichten.
De belangrijkste aandachtspunten die door
meerdere planteam leden werden onderschreven waren de volgende:
1. Er wordt aandacht gevraagd voor veiligheid en snelheid op de Abcovenseweg
en aandacht voor de vormgeving van
de secundaire ontsluiting op deze weg.
2. Er wordt aandacht gevraagd voor
veiligheid, bereikbaarheid en overlast
school De Bron & eventuele nieuwe
maatschappelijke bestemming.
3. De vraag wordt gesteld wat het

energieconcept van de wijk wordt? En of het
mogelijk is het zonne-eiland in te zetten voor
bestaande wijken en in deze nieuwe wijk zelf de
eigen energievoorzieningen te realiseren?
4. Hoe wordt het gebied naast de "muur" (wijk
Boschkens ingevuld) en wat wordt de afstand
van de muur tot de bebouwing?
5. Het merendeel van het planteam is geen voorstander van het versterken van een oostelijke
ontsluiting. Deze mag er zijn, maar dan graag
zo veilig én verkeersonaantrekkelijk mogelijk
maken.
6. Er zijn zorgen over de vele verkeersbewegingen
die de wijk met zich meebrengt op de Rillaersebaan (én het verlengde van de Rillaersbaan aan
de oostzijde van de rotonde).

leden dit advies van het planteam zal samenstellen.
De individuele planteam leden dienen hiervoor
hun individuele reactie aan dit planteamlid door te
geven. Dit planteamlid stuurt vervolgens eerst het
integrale conceptadvies rond om goedkeuring te
krijgen van het gehele planteam alvorens het advies
formeel wordt uitgebracht.
Er is ook gesproken over het feit dat het een advies
is vanuit het planteam en niet vanuit de gehele omgeving. Dat is in dit stadium (waarop het koersdocument nog in concept is en nog niet is aangeboden
aan het college en de raad van de Gemeente Goirle)
ook nog niet mogelijk.
Na het gesprek over het proces kregen alle leden
van het planteam gelegenheid om hun eerste reactie en op- en aanmerkingen op het koersdocument
toe te lichten, waarna een korte discussie volgde
met de rest van de planteamleden, Bakertand BV en
de gemeente Goirle.

PLANTEAM AVOND 2
De tweede planteam bijeenkomst is gehouden op
14 mei 2019. Ter voorbereiding hierop hebben de
planteamleden op 20 april het concept koersdocument ontvangen, zodat ze de tijd hadden om dit
vóór de planteamavond te bestuderen. Deze tweede planteamavond begon met een gesprek over
de manier waarop de planteamleden hun formele
advies zouden uitbrengen en wie dit advies zou
samenstellen.
Het planteam richt haar advies aan het college van
de Gemeente Goirle. Bakertand BV ontvangt het
advies ook, zodat zij op basis hiervan eventueel nog
aanpassingen kan doen aan het koersdocument.
Bakertand BV zal het advies ook opnemen in het
koersdocument en zal hierbij aangeven hoe zij met
de adviespunten om gaat of is omgegaan.
Daarnaast is afgesproken dat een van de planteam-

Tot slot is afgesproken dat de eerstvolgende (derde)
bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid in het najaar plaats zal vinden, waarbij het concept stedenbouwkundig plan, het concept beeldkwaliteitsplan
en het concept ontwerpbestemmingsplan besproken zullen worden.
De belangrijkste opmerkingen, conclusies en adviezen van het planteam zijn als bijlage toegevoegd.
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BIJLAGEN

GERAADPLEEGDE
BELEIDSKADERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant
Groenstructuurplan gemeente Goirle
Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle
Ruimtelijke Plannen provincie Noord-Brabant, Verordening Ruimte, themakaart natuur en landschap
- geconsolideerd januari 2019
Vastgestelde legger oppervlaktewaterlichamen
2018 - Waterschap De Dommel.
Legger waterberging 2019
Ontwikkelperspectief A58
Ecologische Structuurvisie Katsbogte - Boschkens
- Bakertand
Regionaal Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek
Hart van Brabant, Springco 17 sept 2018
Risicokaart.nl

•
•
•
•
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Bijlage 1_Verkennend natuuronderzoek Bakertand
Bijlage 2 _Notitie akoestisch onderzoek Bakertand
Bijlage 3_Woningbehoefteonderzoek Sprinco
2018
Bijlage 4_Notitie onderzoek Oostelijke ontsluiting Bakertand
Bijlage 5_Advies planteam inclusief reactie
Bakertand B.V.

Kijk voor een overzicht van onze vestigingen op
www.sweco.nl/contact

