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FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Plein 13 en omgeving
• Gemeente:     

Bergen op Zoom
• Omvang:     

Circa 6 ha. 

De transformatieopgave Plein 13 en omgeving vormt de grootste kantorenlocatie van Bergen op Zoom. 
Het is een randgebied tussen binnenstad en invalswegen en heeft te kampen met veel leegstaande 
kantoren. De gemeente wil het gebied binnen acht jaar transformeren tot een levendige en aantrekke-
lijke stadsentree, waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Wat is de opgave?
Deze opgave gaat om een complexe binnenstedelijke transformatieopgave, waar-
bij een nieuw programma en betekenis moet worden toegekend aan een gebied 
met veel leegstaande panden. Het openbaar gebied is erg stenig en heeft weinig 
verblijfskwaliteit. Er liggen dus ook opgaven op het vlak van ruimtelijke kwaliteit 
en verduurzaming. De panden in het gebied zijn in handen van diverse eigena-
ren, waardoor het bevorderen van de samenwerking een belangrijk onderdeel 
van de opgave is. Grenzend aan het gebied ligt een tijdelijk woon-zorgcomplex, 
waar een duurzame herontwikkeling gewenst is en waar de oude vestingwerken 
opnieuw zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

Waar werkt Bergen op Zoom naar toe?
Gemeente Bergen op Zoom wil meer diversiteit aan functies binnen Plein 13 
creëren, zonder de huidige kantoorfunctie te verliezen. De nieuwe functies moeten 
een meerwaarde zijn voor de stad en de schakel- en entreefunctie van het gebied 
versterken. Door de openbare ruimte te verbeteren, onder andere door vergroe-
ning, kan er een aantrekkelijk verblijfsklimaat gecreëerd worden. Verder streeft de 

Bergen op Zoom 
Plein 13 
Van leegstaande kantoorpanden naar een aantrekkelijk gebied met diverse functies



gemeente naar een gezonde en duurzame leefomgeving, door het verminderen van hittestress en de verduurza-
ming van kantoorgebouwen. De omgeving van Plein 13 biedt tal van kansen door de ligging ten opzichte van het 
centrum, de invalswegen en het station.

Wat betekent het voor Brabant?
De beoogde transformatie brengt heel wat planontwikkelingen en investeringen met zich mee. Daarom doet de 
gemeente beroep op de provincie om kennis in te brengen en mee te investeren.  
De transformatie van Plein 13 draagt bij aan de provinciale ambitie om een aantrekkelijk woon-, leef- en vesti-
gingsklimaat te bevorderen. De leegstand in het gebied wordt benut als trigger om de stedelijke economie van 
Bergen op Zoom een boost te geven en de binnenstad te versterken. Het beperken van de CO2-uitstoot en het 
overschakelen op duurzame energie is een onderdeel van de opgave, net als het vergroenen van het openbaar 
gebied, met het oog op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 



De transformatieopgave Spoorzone Best beslaat grofweg de stationsomgeving; van het 
gebied rond het stationsplein, de delen ten noorden en zuiden van de Oirschotseweg tot 
aan de Hoofdstraat. De locatie rondom het station is niet uitnodigend en heeft geen goede 
aansluiting met het winkelcentrum van Best. De gemeente heeft de ambitie om dit gebied 
meer ruimtelijke kwaliteit te geven.

Wat is de opgave?
De stationsomgeving is onderdeel van centrumplan, maar er is nog geen ont-
wikkeling gestart. Ten noorden van de Oirschotseweg ligt een braakliggend 
terrein, dat de gemeente graag transformeert zodat de omgevingskwaliteit sterk 
verbeterd wordt. Aan de randen van het gebied zijn inmiddels woningbouwloca-
ties gepland. Ook denkt de gemeente na over alternatieve doorsteken naar het 
centrum, via de achterzijde van de kerk. De uitdaging in de opgave is hoe de 
gemeente samen met alle betrokkenen in het gebied kan komen tot een gemeen-
schappelijke aanpak.

Waar werkt Best naar toe?
Station Best is een voorportaal voor Eindhoven. Veel reizigers stallen hier hun fiets 
of auto om verder te reizen naar het centrum van Eindhoven en Eindhoven Airport. 
De transfromatie naar nieuwe functies bij de Hoofdstraat en de Oirschotseweg 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Spoorzone Best
• Gemeente:     

Best
• Omvang:     

Meer dan 5 ha

Best 
Spoorzone 
Op naar een nieuwe dynamiek 



kunnen een nieuwe dynamiek geven aan heel Best. De volgende stap is het verder uitdiepen van de opgave met 
betrokkenen. De gemeente Best heeft in haar structuurvisie 2030 de ontwikkeling van het stationsgebied en het 
centrumgebied als opgave benoemd.

Wat betekent het voor Brabant?
Door de geplande kwalitatieve impuls aan het stationsgebied wordt nieuwe betekenis gegeven aan Best. Er liggen 
daarnaast kansen voor binnenstedelijke woningbouw in de nabijheid van dit ov-knooppunt, wat een aantrekke-
lijk woon-, leef- en vestigingsklimaat bevordert. Bij de inrichting van de openbare ruimte kijkt Best naar toevoe-
ging van groen en water. Tot slot dragen de plannen bij aan de mobiliteit in Best, doordat er een verbinding 
wordt gerealiseerd tussen het station en het centrum. Al deze elementen passen bij de ambitie van de provincie 
Noord-Brabant. 



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Corbionterrein
• Gemeente:     

Breda
• Omvang:     

35 hectare

Het Corbionterrein (het voormalige CSM-terrein) ligt ten westen van het stationskwartier en de wijk 
Belcrum. Het bevindt zich aan de overzijde van de rivier de Mark, tegen het centrum. Bijna alle fabrieks-
gebouwen van CSM zijn inmiddels gesloopt, op de funderingen na. De transformatie van dit voormalige 
bedrijventerrein betreft een complexe binnenstedelijke en integrale opgave. Het gaat niet alleen over de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten maar ook over doelstellingen op het gebied van klimaat en 
energie. 

Wat is de opgave?
De ontwikkeling van het Corbionterrein zal minstens 15 tot 20 jaar in beslag 
nemen. In die periode transformeert het gebied van een verlaten bedrijventerrein 
met een monofunctioneel karakter naar een eigentijds en innovatief stadsdeel 
waar werken op een nieuwe manier bekeken wordt. De ontwikkeling kan, zeker 
door de aanwezigheid van de rivier de Mark, een volledig nieuwe kwaliteit en 
identiteit toevoegen aan de stad. Bij deze langdurige ontwikkeling maakt de 
gemeente flexibel gebruik van nieuwe inzichten en kennis op het vlak van ener-
gieoplossingen, klimaatadaptatie, mobiliteit en de ontwikkeling van een nieuw 
woon/werklandschap. De historie van de stad Breda is een vaste waarde in de 
nieuwe ontwikkelingen. Naast de inhoudelijke uitdagingen is ook de financiële 
uitdaging aanzienlijk. De haalbaarheid van de transformatie vergt veel creativiteit 
en extra inzet van alle betrokken partners. 

Breda 
Corbionterrein
Voormalig bedrijventerrein kan een nieuwe identiteit aan de stad kan toevoegen



Waar werkt Breda naar toe?
Het bindend element van deze opgave is de rivier de Mark. Een ecologische verbindingszone langs de Mark verbindt 
de binnenstad met Breda Noord. Door het water zijn er volop kansen voor watergebonden ontspanning en toerisme. 
Daarnaast ligt het gebied vlakbij het Centraal Station van Breda, een internationaal vervoersknooppunt. Breda streeft 
dan ook naar een internationaal vestigingsmilieu, waar nieuwe en innovatieve bedrijven een plaats vinden. 

Wat betekent het voor Brabant?
Door de transformatie van dit gebied investeert Breda in haar toekomst als stad en in een duurzame economische 
groei. Het versterkt bovendien de agglomeratiekracht van BrabantStad.
De gemeente wil zich samen met de provincie inzetten voor deze transformatieopgave, als onderdeel van de 
integrale centrumopgave. Het opnieuw betekenis geven aan het Corbionterrein past bij de provinciale ambitie. 
Het gebied vormt een belangrijke schakel tussen binnenstad en Havenkwartier, maar ook tussen stad en natuur 
en stedelijkheid en recreatie. Het beter benutten en verdichten van bestaand stedelijk gebied (‘herstedelijking’) is 
niet alleen een kans voor bedrijvigheid en nieuwe economie. Met een juiste mix van de functies economie, wonen, 
werken en verblijven wordt een aantrekkelijk nieuw vestigingsmilieu gecreëerd. Rond de rivier de Mark liggen 
bovendien belangrijke opgaven voor de energietransitie en klimaatadaptatie: zoals de aanpak van hittestress, 
droogte, wateroverlast en waterveiligheid.



FactsGasthuisvelden vormt een uniek gebied aan de zuidwestkant van het Bredase stadshart. Het is het 
derde militaire terrein dat aan de binnenstad wordt toegevoegd met het belastingkantoor en de 
voormalige rechtbank als belangrijke gebouwen. De historie van het terrein wordt gekenmerkt door 
hekken, poorten, bewaking, identiteitsbewijzen, uniformen, belastingen en toga’s: een gesloten en 
besloten omgeving. De gemeente Breda wil juist naar een openbaar, levendig stuk binnenstad, met een 
effect op de leefomgeving van de omliggende buurten. Tot slot draagt deze herontwikkeling ook bij 
aan de wervingskracht van 

Wat is de opgave?
Gasthuisvelden is een belangrijke schakel in de structuur van het stadshart van 
Breda. Deze opgave biedt de kans om 16 hectare terrein, gelegen binnen de 
singels van de stad, nieuwe betekenis te geven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
om ruimte aan de stad toe te voegen door een stadspark op Seelig-Zuid te realise-
ren en de Nieuwe Mark af te maken: een brede kwaliteitsslag als het gaat om de 
openbare ruimte, vergroening en de toegankelijkheid van het gebied. Daarnaast 
hebben de transformatieopgaven betrekking op thema’s als wonen, werken, 
energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale veerkracht. De financiële 
haalbaarheid voor de aanpak van de openbare ruimte, is een uitdaging. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Gasthuisvelden
• Gemeente:     

Breda
• Omvang:     

16 hectare 

Breda 
Gasthuisvelden
Van introvert militair gebied naar levendig stuk binnenstad



Waar werkt Breda naar toe?
Het is de bedoeling dat Gasthuisvelden een levendig, aantrekkelijk, duurzaam deel van het stadshart wordt, waar 
het prettig wonen, werken en verblijven is. De gemeente wil de diversiteit aan functies in het gebied vergroten, 
zodat het gebied van meerwaarde voor de hele stad wordt en zelfs op nationaal niveau bijdraagt aan de wer-
vingskracht van de stad Breda. 

Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente wil zich samen met de provincie inzetten voor deze gebiedsgerichte transformatie-opgave. De 
toekomst van Gasthuisvelden sluit naadloos aan bij de visie en ambitie van de provincie om nieuw leven te blazen 
in voorheen ontoegankelijk gebied, en ook de omliggende woongebieden in de ontwikkeling mee te nemen. Door 
in een hoogstedelijke setting een combinatie van stedelijke leisure, onderwijs, wonen en werken met bijbehorende 
voorzieningen te realiseren, wordt bijgedragen aan het versterken van het vestigingsklimaat van Breda. De trans-
formatieopgave wordt dan ook ingezet als een sociale structuurversterking. Op basis van een samenwerkings-
overeenkomst bundelen gemeente en provincie hun kennis, kunde, kwaliteiten en krachten onder de titel “Breda 
Markstad”. 



FactsHet Havenkwartier in Breda ligt langs de binnenstad, aan de rivier de Mark. Een deel van de panden 
in het gebied waren vroeger het eigendom van grote bedrijven en zijn nu industrieel erfgoed. Andere 
gebouwen en gronden zijn momenteel tijdelijk in gebruik. De herontwikkeling van dit grote terrein 
is erg complex en wordt door de gemeente samen met marktpartijen, eigenaren, maatschappelijke 
instellingen, woningbouwcorporaties en bewoners integraal bekeken. Daarbij worden ook klimaat- en 
energiedoelstellingen nadrukkelijk meegenomen. 

Wat is de opgave?
Het Havenkwartier staat voor een grootschalige, integrale en binnenstedelijke 
transformatie-opgave. Er wordt verwacht dat de ontwikkeling van het gebied 
zeker 15 jaar in beslag zal nemen. In die tijd moet het stenige bedrijventerrein, 
dat kampt met leegstand, een gebrek aan levendigheid, een slechte ontsluiting 
en een monofunctioneel karakter, veranderen in een leefbare, innovatieve nieuwe 
wijk waar wonen, werken en recreëren centraal staan. Een aantal van de groot-
schalige functies op het terrein zullen met het oog op de nieuwe ontwikkeling 
verplaatst of opgeheven worden. Tot slot wil de gemeente samen met de provincie 
onderzoeken hoe ze het autobezit en -gebruik in het gebied kan verminderen 
door de inzet van nieuwe mobiliteitsvormen. 

Waar werkt Breda naar toe?
De gemeente wil een levendig, aantrekkelijk en innovatief stadshart creëren. Een 
gebied waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Een gebied met een 
uitstraling die past bij de geschiedenis van de plek en de stad Breda als geheel. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Havenkwartier
• Gemeente:     

Breda
• Omvang:     

32 hectare 

Breda 
Havenkwartier
Op naar een innovatieve nieuwe stadswijk



Breda wil de transformatie van het Havenkwartier benutten om zich nog meer op de internationale kaart te zetten 
als een onderscheidend en aantrekkelijk vestigingsmilieu. Hiervoor worden functies toegevoegd die de schakel- 
en entreefunctie van het gebied versterken en zo een meerwaarde vormen voor heel de stad. De rivier de Mark 
vormt het bindend element binnen het Havenkwartier, waarmee Breda zich meer wil richten op watergebonden 
ontspanning en toerisme. Ook het hergebruik van industrieel erfgoed speelt een belangrijke rol. Daarnaast 
worden er ongeveer 1000 nieuwe woningen ontwikkeld, een groot deel van de stedelijke woningbouwopgave. 
Een laatste opgave is het toegankelijker en groener maken van de openbare ruimte in het gebied. Door al deze 
verschillende functies te mixen, is het de bedoeling dat de levendigheid en leefbaarheid van het gebied optimaal 
wordt vergroot. 

Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente wil zich samen met de provincie inzetten voor deze gebiedsgerichte transformatie-opgave. De 
toekomst van het Havenkwartier sluit naadloos aan bij de visie en ambitie van de provincie om de transforma-
tieopgave in te zetten voor een economische en sociale structuurversterking. Temeer omdat het hier gaat om de 
verdere ontwikkeling van het 2de grootste internationale knooppunt in Brabant, werken de provincie en gemeente 
Breda ondertussen samen aan deze opgave. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst bundelen ze hun 
kennis, kunde, kwaliteiten en krachten onder de titel “Breda Markstad”.



Facts
• Naam transformatiegebied:   

ARK Budel-Schoot
• Gemeente:     

Cranendonck
• Omvang:     

1 hectare

In de dorpskern van het kleine Budel-Schoot ligt een school, een kerk, een aantal 
monumenten en een groot leegstaand karakteristiek pand. Het idee is om samen met de 
inwoners van Budel-Schoot te kijken naar de mogelijkheden om van dit pand een centraal 
punt te maken waar verschillende functies samenkomen: leren, ontmoeten, informeren, 
zorgen, wonen, werken en flaneren. Hierdoor moet de leefbaarheid van de kern verbeteren. 

Wat is de opgave?
De opgave is tweeledig: enerzijds moet het leegstaande maar karakteristieke 
hoekpand Agnita dat in particulier eigendom is, opgeknapt en herbestemd 
worden. Anderzijds kan de ontwikkeling van herbestemming bijdragen aan 
de leefbaarheid van het op termijn krimpende Budel-Schoot. Concreet wil de 
gemeente een aantal woningen voor ouderen realiseren, nieuwe kansen voor de 
school genereren, het aanwezige culturele erfgoed in het dorp behouden, nieuwe 
functies toevoegen aan de kern en de aantrekkelijkheid van het dorp als geheel 
vergroten. 

Waar werkt Cranendonck naar toe?
Budel-Schoot wil werken naar een efficiënt ingerichte locatie waar jong en oud, 
eigenlijk het gehele dorp, kan samenkomen. Het belangrijkste uitgangspunt voor 
het slagen van deze herontwikkeling is dat het project integraal benaderd wordt 
waarin samen naar oplossingen wordt gezocht.

Cranendonck
ARK Budel-Schoot
Op naar een aantrekkelijke dorpskern voor jong en oud



Wat betekent het voor Brabant?
Dit plan voor de dorpskern past bij de provinciale ambitie waarin staat dat de leefbaarheid van dorpskernen 
gestimuleerd wordt. Cultuurhistorische waarden worden zoveel mogelijk behouden, zelfs ingezet om de kern 
aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt er nog op twee terreinen ingezet, die tevens passen bij de provinciale 
ambitie. Ten eerste wordt de nieuwbouw energieneutraal en gasloos. Ten slotte wordt met het plan ingezet op 
vergroening en toegankelijkheid van openbare ruimte. 



Facts
• Naam transformatiegebied:   

Kanaalzone
• Gemeente:     

Dongen
• Omvang:     

Circa 54 hectare

De Kanaaldijk Noord vormt een belangrijke toegang tot de kern van Dongen. Die entreefunctie heeft 
het gebied niet altijd gehad. En dat is er ook aan te zien. De plek oogt rommelig en is allesbehalve 
representatief voor de rest van de gemeente. Gemeente Dongen wil daarom een toekomstvisie ontwik-
kelen voor het gebied aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. 

Wat is de opgave?
Dongen wil graag gebruik maken van de ontwikkelingskansen die de Kanaaldijk 
Noord te bieden heeft. Daarvoor is ze grotendeels afhankelijk van de plannen 
van Defensie. Midden in het gebied, omringd door woonwijken, ligt een groot 
militair complex. Hoewel er in het verleden sprake van is geweest dat Defensie 
afstand zou doen van het complex, is dit tot op heden nog niet gebeurd. Het 
eigendom eromheen is bovendien erg versnipperd. Daarnaast werkt Dongen ook 
samen met de gemeente Tilburg, om de aansluiting van de Kanaaldijk Noord op 
de Vierbunderweg te optimaliseren.

Waar werkt Dongen naar toe?
Dongen wil werk maken van een duidelijke en aantrekkelijke entree voor de 
gemeente. Daarvoor is een integrale gebiedstransformatie van de Kanaaldijk 
noodzakelijk. De gemeente wil ook de recreatieve en ecologische kansen van het 
Wilhelminakanaal, waar tot op heden geen gebruik van wordt gemaakt, meer 
benutten. Ze wil de bestaande gebouwen van Defensie, die zich prima lenen voor 
een combinatie van wonen en werken, herontwikkelen. Ten slotte moeten ook 

Dongen
Kanaalzone
Gemeenschappelijke gebiedsvisie



enkele prangende verkeerssituaties in het gebied worden geoptimaliseerd. Momenteel ontbreekt er een strategie. 
Daarom wil de gemeente Dongen werken aan een gemeenschappelijke gebiedsvisie, die de transformatie van het 
gebied mogelijk maakt. 

Wat betekent het voor Brabant?
De Provincie wordt gevraagd om mee na te denken over de mogelijkheden van het gebied. Ook kan de provincie 
helpen duidelijkheid te creëren over de toekomst van het complex van Defensie. De mogelijke herontwikkeling ligt 
dan ook volledig in lijn met de provinciale ambities. Niet enkel bevordert het de aantrekkelijkheid van het woon-, 
leef- en vestigingsklimaat. Door het opheffen van het militair complex kan er vanuit bestaande woonwijken een 
verbinding gemaakt worden naar het kanaal, wat het recreatief gebruik ervan bevordert. Bovendien kunnen de 
kenmerkende gebouwen van Defensie behouden worden en een nieuwe bestemming krijgen. Ten slotte liggen er 
ook veel kansen om het versteende gebied te vergroenen.



Het gebied rondom de Mayboom en Bernarduskerk, inclusief de pastorie met tuin en 
Gaymansplantsoen, is in het Centrumplan Made aangeduid als sociaal-cultureel dorpshart. De 
herbestemming van de Bernarduskerk en opwaardering van de omgeving zijn hier belangrijke 
onderdelen van. Samen met initiatiefnemers en de gemeenschap wil de gemeente Drimmelen hiermee 
de leefbaarheid in Made grondig verbeteren.

Wat is de opgave?
Door de Bernarduskerk en haar omgeving te herontwikkelen tot een sociaal-cultu-
reel dorpshart, moet de leefbaarheid in Made een echte boost krijgen. Daarvoor 
doet zich een unieke kans voor. Door de activiteiten van het huidig cultureel cen-
trum, dat erg verouderd is, onder te brengen in de kerk, de pastorie en de kapel, 
ontstaat er een win-win situatie. Niet enkel blijft de cultuurhistorische waarde van 
de Bernarduskerk behouden, maar Made krijgt er ook levendige maatschappe-
lijke functies bij. In het gebied liggen daarnaast verschillende opgaven om de 
openbare ruimte als verblijfsplek en dorpstuin te versterken en om de ontsluiting 
van de parkeerplekken in het centrum te verbeteren. Ook is er ruimte voor nieuwe, 
centraal gelegen woningen. 

Waar werkt Drimmelen naar toe?
Na de vaststelling van het centrumplan heeft de gemeenteraad van Drimmelen in 
september 2017 ingestemd met een samenwerking met Breda Bouw, om te komen 
tot een integraal plan voor het dorpshart. Doelstelling van de samenwerking is het 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Sociaal-cultureel dorpshart Made
• Gemeente:     

Drimmelen
• Omvang:     

Circa 1,5 hectare

Drimmelen
Sociaal-cultureel dorpshart Made 
Centrumplan Made in gemeente Drimmelen



versterken van het sociaal-cultureel dorpshart, als een plek waar men samenkomt, verblijft en recreëert. In septem-
ber 2018 heeft de eerste van drie interactieve sessies met geïnteresseerden plaatsgevonden om te komen tot een 
stedenbouwkundig plan. In het eerste kwartaal van 2019 moet dat plan af zijn.

Wat betekent het voor Brabant?
Het plangebied vormt het sociaal-cultureel hart van de kern Made en vraagt om versterking van het woon-, leef- 
en vestigingsklimaat. Aan de provincie wordt gevraagd om mee te denken en kennis en kunde in te brengen. De 
gebiedstransformatie draagt bij aan provinciale doelen, aangezien er wordt ingezet op thema’s als leefbaarheid, 
cultuurhistorie, verduurzaming en vergroening. De kerk en pastorie staan momenteel leeg en vragen om een 
duurzame herbestemming. Klimaatbestendigheid is nog geen expliciet onderdeel van het plan, maar kan wel toe-
gevoegd worden als onderdeel van de opgave. Verder liggen er vanuit de gemeentelijke woningbehoefte kansen 
om het terrein met woningbouw te herontwikkelen.



FactsTransformatieopgave de Internationale Knoop XL omvat het Eindhovense Stationsgebied 
van grofweg het PSV-stadion in het westen tot de Dommel in het oosten. De stad Eindhoven 
wil naar een gebied met internationale allure, waar wonen, werken, ontmoeten en 
verblijven samenkomen. Een plek die toekomstbestendig is voor de nieuwe kennis- en 
diensteneconomie. 

Wat is de opgave?
Om toekomstbestendig te zijn en om nieuwe talent aan te trekken, maakt 
Brainport Eindhoven een schaalsprong door als het gaat om nieuwe stedelijk-
heid. Doelen zijn het versterken van de agglomeratiekracht, het verbeteren van 
de (inter-)nationale connectiviteit en het creëren van een aantrekkelijk vestigings-
klimaat. De Internationale Knoop XL is hierin het belangrijkste project. Een stuk 
stad, dat nu nog desolaat is en waarin infrastructuur voor de auto beeldbepalend 
is, moet een transformatie ondergaan naar een hoogstedelijk stuk stad van de 
toekomst met een internationale omgeving voor de nieuwe kennis- en diensteneco-
nomie. Dit doet Eindhoven niet alleen, sinds 2014 werken Rijk en regio samen in 
Brainport City. In 2016 is besloten dat de stations- en binnenstadontwikkeling van 
Eindhoven een ‘prioritaire opgave’ is. In de zomer van 2016 werd afgesproken 
dat stationsgebied Eindhoven zich moet ontwikkelen naar een ‘Internationale 
Knoop XL’. Om de komende jaren gezamenlijk uitvoering te geven aan de ontwik-

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Internationale knoop XL
• Gemeente:     

Eindhoven
• Omvang:     

55 hectare

Eindhoven
Internationale Knoop XL stationsgebied
Een nieuw visitekaartje van Brabant met internationale allure



keling van deze propositie zijn nadere verkenningen en onderzoek nodig. De propositie is in tranches opgedeeld. 
In de eerste tranche zijn de projecten fietsenkelder stationsplein Zuid, HOV3 en spoorverbinding Eindhoven-
Düsseldorf opgenomen. 

Waar werkt Eindhoven naar toe?
Rijk, provincie en gemeenten werken naar een nieuw ‘visitekaartje’ van Brabant. Het NS-station wordt een effici-
ente overstapmachine en mobiliteitshub, en de stationsomgeving een gemengde, aantrekkelijke woon- en werkom-
geving met internationale allure. 

Wat betekent het voor Brabant?
De afgelopen decennia is in Brainport Eindhoven een krachtig economisch ecosysteem rond technologie, design 
en kennis ontstaan. Om te kunnen blijven concurreren en aantrekkelijk te blijven voor kenniswerkers en bedrijven 
verbetert Eindhoven haar vestigingsklimaat. Voor Brabant is de ontwikkeling van Brainport Eindhoven als nationale 
Mainport van vitaal belang en onderdeel van het Versterkt Stedelijk Netwerk in Noord-Brabant. Internationale 
Knoop XL is de majeure opgave: een hoogwaardige stationsomgeving met (inter)nationale treinverbindingen, 
snelle connecties naar Eindhoven Airport, onderscheidende woon- en werkgebieden en fraaie openbare ruimten. 
Ook is klimaatbestendigheid een belangrijke opgave, omdat het stationsgebied het laagste deel van de stad is en 
kampt met hittestress. 



Het voormalig Staalunieterrein ligt in de landelijke kern Stampersgat, aan rivier de Dintel. 
Het terrein wordt sinds januari 2016 door een huurder gebruikt als stalling en garage voor 
vrachtwagens. Dit zorgt voor overlast voor de omwonenden. De gemeente wil zich inzetten 
voor een transformatie van het gebied om de leefbaarheid van Stampersgat te vergroten.

Wat is de opgave?
De gemeente Halderberge wil de illegale en overlast creërende bedrijvigheid 
op het Staalunieterrein opheffen of verplaatsen. Zo wil ze op termijn toewerken 
naar een echte gebiedstransformatie. De centrale vraag hierbij is hoe men dit het 
best kan aanpakken. Er zal een procesarchitectuur opgezet moeten worden die 
de huidige probleemsituatie ombuigt naar een kans voor Stampersgat. Daarbij 
moeten eerst diverse randvoorwaarden in kaart worden gebracht, zoals milieube-
lemmeringen vanuit de omgeving en mogelijke verontreiniging. Er zal zorgvuldig 
nagedacht moeten worden over de mogelijkheden van een transformatie.  

Waar werkt Halderberge naar toe?
Het wensbeeld van de gemeente is een combinatie tussen nieuwe woningen en 
waterrecreatie. Het vergroenen en verblauwen van het gebied, waarbij het water 
echt deel uitmaakt van de kern van Stampersgat, zou de leefbaarheid sterk ver-
hogen. De ligging van het terrein aan rivier de Dintel biedt hiervoor verschillende 
mogelijkheden. Daarnaast biedt de ontwikkeling ook kansen voor de duurzaam-
heidsopgave. Ten slotte kan de transformatie van werken naar wonen ook bijdra-
gen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Halderberge
Staalunieterrein 
Stampersgat: van bedrijvigheid naar waterrecreatie

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Staalunieterrein
• Gemeente:     

Halderberge
• Omvang:     

6 hectare



Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente Halderberge vraagt de provincie om samen een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden 
voor gebiedstransformatie. Deze samenwerking bestaat uit samen nadenken over de transformatie, het leveren van 
een eventuele financiële bijdragen en het inzetten van het uitgebreide netwerk van de provincie. De ontwikkeling 
past dan ook bij de overkoepelende ambitie van de provincie om de leefbaarheid van woonkernen te vergroten, 
oude bedrijventerreinen een nieuwe betekenis te geven en bij te dragen aan de energietransitie.



FactsMet het geaccordeerde Centrumperspectief uit 2017 ligt er een fraai perspectief op het nieuwe 
centrum van Helmond op tafel. Een compact, sfeervol stadshart biedt er plaats aan een 
gevarieerde mix van winkelen, horeca, wonen, cultuur en historie. Er is meer ruimte voor 
nieuwe functies, (kleinschalige) concepten en vooral veel groen. De transformatie van de 
centrumzone bestaat uit drie verschillende deelgebieden: het centrum zelf, de Suytkade en de 
Spoorzone.

Wat is de opgave?
Het centrum van Helmond moet tegen 2030 dé centrale ontmoetingsplek 
van de stad en de regio worden. Dat is de ambitie die staat verwoord in het 
Centrumperspectief van 2017. Helmond wil een levendig centrum creëren, waar 
mensen kunnen winkelen, op stap gaan en een bezoek brengen aan restaurants, 
de bioscoop of het theater. Naast een heleboel kleine aanpassingen, zijn er ook 
een aantal grote projecten die dit doel moeten helpen verwezenlijken. Zo komt 
er het Havenpark en het plan Oranjekade, een appartementencomplex aan het 
te ontwikkelen Watertorenpark. De ontwikkelingen op de Suytkade zijn in volle 
gang. In de Spoorzone zijn er in de jaren 80 verschillende kantoorgebouwen 
opgericht door het ontwikkelingsplan Stationskwartier. Dat wil de gemeente veran-
deren. Ze staat positief tegenover de voornemens van vastgoedeigenaren om de 
functies van de gebouwen te transformeren naar wonen.

Waar werkt Helmond naar toe?
Door een nieuwe dynamiek in de bestaande bebouwde omgeving ontstaan er 
kansen om de openbare ruimte een kwaliteitsslag te geven. De grootschalige 
verkleuring van kantoorpanden naar appartementen maakt het mogelijk om de 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Centrumzone Helmond
• Gemeente:     

Helmond
• Omvang:     

meer dan 10 ha

Helmond 
Centrumzone 
Transformatie van drie deelgebieden in de centrumzone



vraag naar gedifferentieerde woonproducten binnen het stedelijk gebied te beantwoorden. Het voegt ook leven-
digheid toe aan het centrum. De aanleg van parken en de verbetering van de openbare ruimte voegt nieuwe 
dimensies toe aan de stad. De gemeente Helmond vindt de verbinding tussen het station en het centrum belangrijk 
en wil daarom deze ruimtelijke relatie kwalitatief verbeteren. Er wordt gewerkt aan een samenhangende integrale 
gebiedsontwikkeling waarbij de openbare ruimte, parkaanleg en de aanleg en transformatie van gebouwen een 
nieuwe identiteit en uitstraling aan het gebied geven. 

Wat betekent het voor Brabant?
De transformatie zal de uitstraling en het woon- en leefklimaat van Helmond aanzienlijk verbeteren. 
Binnenstedelijke woningbouw wordt door de plannen versneld. De Centrumrand en Spoorzone liggen er nu verla-
ten bij. Dit geldt ook voor de braakliggende terreinen op de Suytkade. Het opnieuw in gebruik nemen van deze 
locaties zal de verbinding tussen de Suytkade, Spoorzone en het centrum sterk verbeteren en een nieuwe impuls 
geven aan de stad. Energietransitie en CO2-reductie staan daarbij bovenaan de agenda. Daarnaast is Helmond 
hét centrum van de slimme mobiliteit. Waar mogelijk zal dit ook toegepast worden in deze transformatiegebieden. 
De transformatie kan een voorbeeld zijn voor de andere opgaven in Brabant vanwege de integrale benadering 
en aanpak.



FactsDe Spoorzone ’s-Hertogenbosch strekt zich uit van de transferium/JBZ tot en met De 
GruyterFabriek en De Tramkade, inclusief de noordelijke overzijde van de rivier de Dieze. De 
Spoorzone van ‘s-Hertogenbosch kent een lange traditie. Het is een onlosmakelijk onderdeel 
van de ‘brede binnenstad’. Toch liggen er grote transformatieopgaven in het noordelijk deel, 
een plek met veel cultureel erfgoed.

Wat is de opgave?
De opgave in de Spoorzone is tweeledig. De stad wil een visie ontwikkelen 
voor de Spoorzone als geheel waarbij imago, profilering en vraagstukken zoals 
energietransitie aan bod komen. Daarnaast vinden er een aantal grote concrete 
gebiedsontwikkelingen tegelijkertijd plaats: denk daarbij aan het verouderde 
transferium en de vrijkomende gebouwen en terreinen die vragen om nieuwe 
stedelijke functies. Bij deze ontwikkelingen spelen zaken als grondeigendom, 
marktvraag, aanbesteding, participatie, nieuwe woningbouw en slimme mobiliteit 
een rol.  

Waar werkt ’s-Hertogenbosch naar toe?
De stad ‘s-Hertogenbosch wil met deze visie werken aan onderwerpen als 
woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast wil ze duurzame 
en solide mobiliteitssystemen ontwikkelen die de stad bereikbaar houden. De stad 
wil een nieuw elan uitstralen; ruw, edgy en jong. Deze ambitie is tegelijkertijd ook 
een noodzaak. Ze moet ervoor zorgen dat de dynamiek van de stad behouden 
blijft en Den Bosch een veelzijdige en veelkleurige stad blijft. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Spoorzone
• Gemeente:     

’s-Hertogenbosch
• Omvang:     

Meer dan 80 hectare

’s-Hertogenbosch
Spoorzone 
Doorontwikkeling van een gebied met een lange traditie



Wat betekent het voor Brabant?
De stad ’s-Hertogenbosch vraagt de provincie om mee te denken en kennis te delen in het uitwerken van grote 
vraagstukken zoals de woonagenda, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook bij de samenwerking met verschil-
lende regio-overstijgende partners kan de provincie een rol spelen. Door concentratie en intensivering van functies 
rond de binnenstad, wordt de positie van de stad in Brabant bevestigd en op de kaart gezet. Een juiste mix van 
economie, wonen, werken en verblijven versterkt de knooppunten in het stedelijk netwerk BrabantStad. Het legt de 
basis voor aantrekkelijke vestigingsmilieus en nieuwe werklocaties in de moderne (kennis)economie. Dit sluit aan 
bij de ambitie van de provincie. Daarnaast passen onderwerpen zoals betekenis toevoegen aan cultureel erf-
goed, slimme mobiliteitsoplossingen, vernieuwende woningbouw en de energietransitie uitstekend bij de provinci-
ale ambitie.



Loon op Zand 
Centrum- en entreegebied Kaatsheuvel
Tranformatie tot aantrekkelijk en vitaal gebied

Wat is de opgave?
Door ‘verrommeling’ en beperkte regie hebben de bestaande, oudere delen van 
het bedrijvenpark aan herkenbaarheid en uitstraling ingeleverd. Doordat som-
mige bedrijven verplaatsen naar de nieuwe delen, zijn er sporadisch kansen om 
te werken aan een hernieuwde segmentering en profilering van het terrein. De 
gemeente Loon op Zand wil een gebiedsontwikkeling tot stand brengen waarbij 
maatwerk vereist is: geen strikte afbakening van functies vooraf, maar ontdek-
ken hoe initiatieven gefaciliteerd kunnen worden. Een goede beeldkwaliteit en 
zorgvuldig ruimtegebruik zijn daarbij belangrijk, gelet op de ligging nabij het 
winkelgebied. 

Waar werkt Loon op Zand naar toe?
Een belangrijke trekker in Kaatsheuvel en onderdeel van het bedrijvenpark is de 
woon-, sanitair- en keukenboulevard. De gemeente wil deze versterken, zodat een 
representatieve uitstraling ontstaat voor het entreegebied naar het bedrijvenpark 
en het centrum. Ook streeft de gemeente naar aantrekkelijke vooraanzichten van 

De transformatieopgave Centrum- en entreegebied Kaatsheuvel is onderdeel van het Bedrijvenpark 
Kaatsheuvel, gelegen aan de noordzijde van de gemeente. Het grenst vrijwel direct aan het kernwin-
kelgebied rondom de Hoofdstraat en Peperstraat. De gemeente zet in op de transformatie van dit 
gedeelte van het bedrijvenpark naar een mix van bedrijvigheid, detailhandel, wonen en ontspannen.

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Centrum- en entreegied Kaatsheuvel
• Gemeente:     

Loon op Zand
• Omvang:     

Circa 8 hectare



bedrijven langs de hoofdroutes. Op de rand van woonbebouwing wordt ingezet op een geleidelijke overgang 
van bedrijfsfuncties naar de woongebieden. Aan de noordzijde kan in de toekomst een transformatie van bedrijfs-
functies naar meer publieksfuncties plaatsvinden.

Wat betekent het voor Brabant? 
De gemeente Loon op Zand vraagt de provincie om een samenwerkende rol, met uitwisseling van kennis en 
expertise. De transformatie in Kaatsheuvel bevordert een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat van de 
gemeente. Het gaat om de transformatie van een bedrijvenpark waarbij er gezocht wordt naar een nieuwe 
duurzame betekenis van het park in relatie tot het centrum. Ook wil de gemeente het bestaand stedelijk gebied 
ruimtelijk kwalitatief beter benutten en inrichten. Dat biedt kansen voor duurzaamheidsmaatregelen, klimaatbesten-
digheid en vergroening.



Facts
• Naam transformatiegebied:   

Van Lierpark
• Gemeente:    
• Loon op Zand
• Omvang:     

2 hectare

In de kern van Loon op Zand ligt het terrein van de voormalige schoenfabriek Van Lier. Een herontwik-
keling van dit gebied biedt veel kansen voor Loon op Zand, met nieuwe woningen én minder overlast 
door bedrijvigheid en zwaar verkeer. Loon op Zand wil hiermee de leefbaarheid in de gemeente sterk 
verbeteren. 

Wat is de opgave?
Oorspronkelijk was het grootste deel van het projectgebied in gebruik door 
schoenfabriek Van Lier. Enkele jaren geleden is het bedrijf verhuisd en zijn de 
gebouwen leeg komen te staan. Sindsdien ligt de locatie braak. Een nieuwe invul-
ling van de locatie is noodzakelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
De geplande woningbouw past binnen het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid en 
beantwoordt aan een reële vraag. De realisatie ervan is wel nog afhankelijk van 
enkele omliggende bedrijven, waarvan de milieucontour tot in het gebied reikt. 
Hiervoor moet nog een oplossing worden gevonden.

Waar werkt Loon op Zand naar toe?
De gemeente wil door een functieverandering naar wonen, ongeveer 65 nieuwe 
woningen realiseren in het gebied. Dit zorgt ook voor een verhoogde leef-
baarheid, omdat zwaar verkeer geweerd wordt uit de Bergstraat, een smalle 
woonstraat. Het braakliggend gedeelte wordt door deze functieverandering ook 
opnieuw ingevuld.

Loon op Zand 
Van Lierpark
Van industrie naar prettig wonen



Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente Loon op Zand verkent graag samen met de provincie de mogelijkheden voor een integrale gebieds-
aanpak. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om dorpskernen aantrekkelijker te maken om 
in te wonen. De leefbaarheid van de kern van Loon op Zand is dan ook de belangrijkste troef in deze opgave. 
Ook wordt er een bijdrage geleverd aan de energietransitie, door de ontwikkeling van gasloze woningen.



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Binnenstedelijke gebiedstransformatie Veghel
• Gemeente:     

Meierijstad
• Omvang:     

Meer dan 10 ha.

In de middelgrote kern Veghel zijn verschillende locaties die om aandacht vragen: het 
winkelcentrum, het klooster grenzend aan het winkelcentrum, de locatie van het voormalig 
theater en het Food- en Cultuurcluster aan de Noordkade. De gemeente wil de diverse 
opgaven integraal bekijken, waarbij ook thema’s als natuur, milieu en wonen opgepakt 
worden. Omgevingsdialoog en burgerparticipatie zijn hierbij uitgangspunt. 

Wat is de opgave?
De gemeente wil verschillende gebiedstransformaties integraal en ‘omgevings-
wetproof’ aanpakken. Zo is het winkelcentrum van Veghel op het moment niet 
aantrekkelijk onder meer door veel leegstand. Op de grens van het winkelcentrum 
ligt het klooster, de kerk en pastorie, waarvoor een nieuwe toekomstbestendige 
functie wordt gezocht. En in het aanloopgebied van het winkelcentrum is het thea-
ter vertrokken. Deze opgaven samen bieden kansen voor heel Veghel, passend bij 
het Masterplan 2030.

Waar werkt Veghel naar toe?
De gemeente wil naar meer samenwerking. Juist door de vele opgaven, kunnen 
kansen worden gecombineerd dat zorgt voor een nieuw aantrekkelijk Veghel. Een 
thema als 

Meierijstad
Gebiedstransformatie
Grootschalige transformatieopgaven integraal bekijken



cultuurhistorisch erfgoed kan beter benut worden. Maar ook liggen er kansen als het gaat om water, denk aan 
‘Veghel aan de Aa’. Daarnaast kan de Noordkade die een regionale aantrekkingskracht kent verder worden 
doorontwikkeld. De gemeente wil, samen met haar inwoners, bij al deze ontwikkelingen nadrukkelijk inzetten op 
onderwerpen als groen/blauw, duurzaamheid, klimaatbestendig en wonen.

Wat betekent het voor Brabant?
De ontwikkelingen waar Veghel voor staat, passen uitstekend bij de wensen en ambitie van de provincie Noord-
Brabant. De gemeente wil inzetten op een leefbare woonomgeving, herontwikkeling van diverse panden en het 
opnieuw betekenis geven aan de gemeente als geheel. Ook op het gebied van verduurzaming en de klimaatop-
gave, passen de ambities van de gemeente bij die van de provincie. Er wordt op enkele cruciale locaties voorna-
melijk ingezet op  groene en blauwe oplossingen, in plaats van op meer rode gebouwen. 



FactsEr speelt een integrale opgave in het historische centrum van de gemeente Oirschot. 
Verschillende panden staan er leeg, op termijn komen er twee kloosters vrij en er is een 
agrariër gevestigd die wel wil verplaatsen. De gemeente wil het centrum aantrekkelijk en 
levendig houden met behoud van haar cultuurhistorische waarden. En tegelijkertijd ook 
vraagstukken oplossen rond wateroverlast, toegangelijkheid en energie.

Wat is de opgave?
De plaatselijke opgave ligt zowel in het historisch centrum als bij de twee kloos-
tercomplexen. De gemeente wil het centrum versterken en de kloosters daarbij 
betrekken. De kloosters zijn van grote cultuurhistorische waarde. Deze beeldbe-
palende complexen met grote tuinen in het centrum zijn altijd gesloten en ontoe-
gankelijk geweest. Verder staan er panden leeg, zowel in het centrum als in de 
aanloopstraten. De gemeente wil de doorontwikkeling van het centrum stimuleren 
en in goede banen leiden. Ze vraagt zich af hoe ze dat kunnen doen en welke 
rol ze dan kunnen en moeten spelen, samen met betrokken partijen. De gemeente 
zoekt samenwerking met de provincie zodat de provincie mee kan denken over 
de procesaanpak. 

Facts
• Naam transformatiegebied:  

Transformatie centrum Oirschot
• Gemeente:     

Oirschot
• Omvang:     

Meer dan 5 ha.

Oirschot 
Centrum 
Op naar een levendig centrum met behoud van cultuurhistorische waarden 



Waar werkt Oirschot naar toe?
De gemeente Oirschot heeft de ambitie om haar centrum toekomstbestendig te ontwikkelen met behoud van 
erfgoed. Sterker nog, de gemeente zet in op een herontwikkeling van de kloosters zodat de kloosters het centrum 
versterken. Een aantrekkelijk, levendig, goed bereikbaar en duurzaam centrum is de ambitie van de gemeente. 

Wat betekent het voor Brabant?
Door een levendig, cultuurhistorisch centrum te ontwikkelen draagt de transformatie bij aan een aantrekkelijk 
woon- leef- en werkklimaat in Brabant, een belangrijke ambitie van de provincie. Daarnaast wordt er een nieuwe 
betekenis gegeven aan het centrum in combinatie met de twee grote kloostercomplexen. Een binnenstedelijk 
woningbouwprogramma kan de opgave helpen. Ook kan de transformatie invulling geven aan een andere ambi-
tie van de provincie: de energietransitie. Met de realisatie van de Groene Corridor en de verbreding van de A58 
wordt de omgeving, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Oirschot sterk verbeterd. De gemeente Oischot 
kan de kansen die dat biedt, benutten voor deze transformatieopgave.



Oisterwijk 
Studiegebied KVL-Zuid
Een nieuwe impuls voor een gebied met veel kansen

Wat is de opgave?
Het gebied KVL-Zuid heeft een nieuwe impuls nodig. Er is momenteel geen 
sprake van leegstand, maar wel van een gedateerde en onoverzichtelijke situa-
tie. Een goede stedenbouwkundige inpassing van het gebied als een entree van 
Oisterwijk is noodzakelijk. Daarnaast moet er een goede verkeersafwikkeling, een 
betere doorstroming en een representatieve noord-zuidverbinding voor langzaam 
verkeer worden gerealiseerd. Hoewel er volop kansen zijn, spelen er ook facto-
ren die de opgave bemoeilijken. Zo kent het gebied veel verschillende eigenaren 
en wordt de urgentie van deze transformatieopgave nog niet breed gevoeld. Er 
ontbreekt ook nog een duidelijke procesarchitectuur.

Waar werkt Oisterwijk naar toe?
De gemeente wil zich inzetten voor een gebiedsgerichte transformatieopgave. Het 
is nog niet duidelijk hoe dit het beste kan worden aangepakt. Wat wel duidelijk 
is, is dat de ligging van het Studiegebied KVL-Zuid zeer veel kansen biedt. Het 

KVL-Zuid vormt de entree naar het centrum van Oisterwijk. Het Studiegebied ligt ten zuiden van de 
spoorlijn, ter hoogte van Blokshekken, en reikt tot aan het centrum. De gemeente werkt aan een inte-
grale, binnenstedelijke transformatieopgave. De ligging van het gebied biedt volop kansen voor het 
vergroten van de leefbaarheid en economische versterking. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Studiegebied KVL-Zuid
• Gemeente:     

Oisterwijk
• Omvang:     

Meer dan 5 ha.



gebied vormt de toegang tot het centrum en ligt vlakbij het station. Het vormt de schakel tussen het centrum en 
de ontwikkellocatie KVL. Een herstructureringsopgave kan de verblijfskwaliteit en leefbaarheid sterk verhogen en 
biedt ook op economisch vlak veel mogelijkheden. 

Wat betekent het voor Brabant?
De herstructurering van het gebied zorgt voor een versterking van het centrum van Oisterwijk. Dit ligt in lijn met de 
provinciale doelstelling om een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat in Brabant te bevorderen. Het ver-
groten van de klimaatbestendigheid door vergroening en het overschakelen op duurzame energie zijn eveneens 
belangrijke onderdelen bij een transformatieopgave als deze.



Facts

Oosterhout
Arendshof en omgeving
Heroriëntatie winkelgebied stadcentrum

Facts
• Naam transformatiegebied: 

Arendshof e.o.
• Gemeente:   

Oosterhout
• Omvang:  

2 hectare

Het stadscentrum van Oosterhout kampt met een teveel aan winkelpanden. De leegstand neemt toe en 
daar wordt het centrum niet aantrekkelijker op. Oosterhout wil daarom evolueren naar een compacte 
binnenstad, met minder winkeloppervlakte en kortere looplijnen. Maar wel met meer beleving en 
betekenis.

Wat is de opgave?
Gemeente Oosterhout kampt net zoals andere gemeenten van gemiddelde 
grootte met een stagnerende groei. Ze worstelt met de nieuwe economische en 
maatschappelijke context. In een stedenbouwkundige visie is vastgesteld dat het 
winkelvloeroppervlak in de gemeente moet afnemen om leegstand tegen te gaan. 
Dat geldt vooral voor het winkelcentrum de Arendshof, een belangrijke schakel 
in de stedelijke structuur. Arendshof 1 en 2 vormen een overdekt winkelgebied 
in de regio Arendsplein/Gasstraat/Arendshof. Arendshof 2 is daarvan de meest 
recente toevoeging en dateert uit de jaren ’90. Dit deel staat centraal in het 
huidige gebieds-transformatievraagstuk en kadert in een bredere opgave om meer 
beleving en betekenis te geven aan de Oosterhoutse binnenstad.

Waar werkt Oosterhout naar toe?
Een gebalanceerde mix van wonen, werken en ontspannen. Dat is waar 
Oosterhout naar toe wil. Er zijn zeker mogelijkheden om het gebied te transfor-
meren naar een levendige plek, met een open uitstraling en een aantrekkelijk, 
duurzaam en gezond verblijfsklimaat. Maar er liggen ook nog veel vraagstukken 



op tafel. Zo moet de keuze tussen herbestemmen, transformeren en/of slopen van bestaand vastgoed nog worden 
gemaakt. En ook op het vlak van een ontwikkelstrategie, bereikbaarheid, sociale kwesties en financiële kaders 
zijn er nog veel vragen onbeantwoord. 

Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met Altera Vastgoed en ontwikkelaar Maas-Jacobs. 
Daarnaast doet de gemeente ook beroep op de provincie. De beoogde transformatie brengt een forse investering 
met zich mee, door de complexiteit van de locatie en het feit dat er jonge panden met een hoge boekwaarde 
gesloopt moeten worden. De gebiedstransformatie draagt bij aan de provinciale doelstellingen, zolang er wordt 
ingezet op thema’s als levenskwaliteit, verduurzaming en vergroening. Leegstand als hefboom voor nieuwe func-
ties, nieuwbouw als een kans voor energetisch zelfvoorzienende gebouwen en de verduurzaming van de ver-
steende openbare ruimte door vergroening en verblauwing, zijn daar allemaal belangrijke onderdelen van. 



FactsNet als andere middelgrote steden kampt het centrum van Oss met structurele leegstand, 
eenzijdige functionele structuur en beperkte ruimtelijke uitstraling. Het project Ruimtelijke 
Ontwikkeling Stadshart Oss, een vervolg van de ‘Koers Stadshart’ uit 2016, schept kaders 
voor diverse partijen om hun activiteiten en investeringsbeslissingen gelijk te kunnen 
schakelen. Samen met de provincie wordt in beeld gebracht hoe het centrum kan winnen aan 
vitaliteit en aantrekkingskracht. 

Wat is de opgave?
Het stadshart kampt met langdurige en structurele leegstand. Omdat het eigen-
dom ervan versnipperd is, vereist een gebiedstransformatie de samenwerking van 
verschillende partijen. De stedenbouwkundige structuur en het vastgoed is ook 
eenzijdig gericht op winkels en commerciële functies. Dat staat een organische 
omvorming naar niet-centrumfuncties in de weg. Een gedeelte van het kerngebied, 
‘de Pit’, is in ruimtelijk-functioneel opzicht verouderd. Herontwikkeling van panden 
is nodig om beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de winkelmarkt en om 
wonen op de verdiepingen mogelijk maken. Daarnaast zijn er diverse herontwik-
kelingen noodzakelijk, met name aan de oostflank van het huidige centrum. 

Waar werkt Oss naar toe?
Oss streeft naar een toekomstbestendig en compact stadscentrum, met een ver-
nieuwde vitaliteit en attractiviteit, een versterkte ontmoetingsfunctie en meer eco-
nomische veerkracht. De gemeente wil zich inzetten voor de ruimtelijke-functionele 
transformaties die nodig zijn in het stadshart. Er wordt gedacht aan de versterking 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Stadshart Oss
• Gemeente:     

Oss
• Omvang:     

8,5 hectare 

Oss 
Stadshart
Ruimtelijke ontwikkelstrategie Stadshart



van het eigenlijke kerngebied, maar ook aan verkleining van het huidige centrum. Dat kan door de transformatie 
van niet-vitale delen naar nieuwe duurzame functies met toegevoegde waarde voor de stad. Accenten liggen 
hierbij op de versterking van het klimaat voor ontmoeten en verblijven, het vergroten van de woonfunctie en de 
verduurzaming van de omgeving.

Wat betekent het voor Brabant?
De gemeente stelt voor om Oss te gebruiken als een pilootproject. Zo kan men ervaringen opdoen over hoe 
de Provincie kan bijdragen aan de herontwikkeling en transformatie van stadscentra van middelgrote steden. 
Het centrum van Oss is de centrale plek voor voorzieningen en ontmoetingsplaatsen voor lokale gemeenschap-
pen. Als middelgrote stad vervult Oss een schakelfunctie in het stedelijk netwerk van Noordoost-Brabant. Een 
versterking van het centrum draagt hierdoor bij aan de omgevingskwaliteit van Oss en de omliggende kernen. 
Herontwikkeling en transformatie bieden tevens kansen voor een verduurzaming van de bebouwde omgeving



FactsHet Wal Kwartier is ontwikkeld in de jaren ‘80 en ’90. De noordkant is onderdeel van ‘De 
Pit’, de kern van de gemeente Oss. Veel panden in dit gedeelte staan structureel leeg of 
kennen een tijdelijke invulling. Maar er liggen ook mogelijkheden. De gemeente wil het 
Wal Kwartier transformeren tot een vitaal stadsdeel en het Osse stadshart zo nieuw leven 
inblazen. 

 Wat is de opgave?
De belangrijkste opgave is de integrale herontwikkeling of transformatie van de 
zuidoostflank van het centrum van Oss. Hierin ligt het vroegere V&D-complex, 
de winkelstrip en een openbaar gebied met daarin o.a. het parkeerterrein de 
Wal. De verouderde panden in het gebied zijn voornamelijk één-laags en bieden 
plaats aan winkels en horeca, goed voor een oppervlakte van circa 6.000 m2. 
Het V&D-complex is evenzeer verouderd en heeft een beperkte ruimtelijke uitstra-
ling. Het gebied heeft een negatieve invloed op het aangrenzende centrumge-
bied, met afnemende bezoekersstromen en toenemende leegstand als gevolg. 
Ook de oostelijke toegangsroutes en wijdere omgeving ondervinden een nega-
tieve invloed.

Waar werkt Oss naar toe?
Na het faillissement van V&D is er in september 2017 een ontwikkelingsschets 
opgesteld, het plan Wal Kwartier. Op basis hiervan hebben de gemeente en 
marktpartijen intentieovereenkomsten afgesloten, gericht op een integrale transfor-
matie. Het plan Wal Kwartier voorziet de sloop van alle bebouwing, waarna een 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Wal Kwartier Oss
• Gemeente:     

Oss
• Omvang:     

1,3 hectare  

Oss 
Wal Kwartier
Nieuw leven voor stadshart



passende stedenbouwkundige en functionele structuur kan worden ontwikkeld. Retail, cultuur, en stedelijk wonen 
worden erin verweven. Ook moet het gebied plaats bieden aan het ‘Uithuis’, een vernieuwende samenwerking 
van verschillende culturele instellingen. De Wal zelf blijft niet langer een parkeerterrein. In het plan wordt het plein 
gedeeltelijk bebouwd en het biedt plaats aan extra groen.

Wat betekent het voor Brabant?
Oss vraagt verdere betrokkenheid van de provincie bij de realisering van de transformatie van het Wal Kwartier, 
door de intentieovereenkomst om te zetten in een effectieve samenwerkingsovereenkomst. De aanpak is gericht op 
de revitalisering van een belangrijk deel van het centrum. De overbodige meters voor detailhandel verdwijnen en 
nieuwe functies worden toegevoegd, waaronder cultuur, stedelijk wonen en een versterking van de verblijfskwali-
teit van de openbare ruimte. Bij de gebiedstransformatie worden koppelkansen op het vlak van verduurzaming ten 
volle benut.



FactsDe omgeving van de Euterpelaan vormt een bedrijventerrein middenin de stad Oss. Het 
terrein heeft een gemengd karakter met vooral lichte bedrijvigheid en woon-werkpercelen. 
Delen van het terrein zijn verouderd, zowel ruimtelijk als functioneel. De gemeente Oss gaat 
voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van het terrein.

Wat is de opgave?
Verschillende delen van het binnenstedelijke bedrijventerrein zijn verouderd, zowel 
ruimtelijk als functioneel. De parkeermogelijkheden zijn beperkt en de bebou-
wingsdichtheid is erg hoog. In het middengebied bevinden zich twee vleeswer-
kende bedrijven uit de hogere milieucategorie. Het grootste bedrijf overweegt een 
verplaatsing in verband met uitbreiding en modernisering. De huidige bebouwing 
is sterk verouderd en herontwikkeling op de huidige plek wordt voor het bedrijf 
problematisch. Gezien de aard van het terrein, is een doorontwikkeling van de 
zwaardere bedrijvigheid ook niet mogelijk. De vraag luidt nu: in hoeverre ligt de 
toekomst van het terrein nog bij bedrijvigheid? Of heeft een verkleuring naar bin-
nenstedelijk wonen de voorkeur, mogelijk in combinatie met lichte bedrijvigheid?

Waar werkt Oss naar toe?
Gemeente Oss werkt toe naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling 
van het binnenstedelijk bedrijventerrein Euterpelaan. Daarbij worden de moge-
lijkheden voor binnenstedelijk wonen benut en tegelijkertijd worden de (woon)
werkmilieus vernieuwd. De eerste stap is het ontwikkelen van een gebiedsvisie met 
een afweging van verschillende scenario’s voor de transformatie. Het gebied is 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Eurterpelaan, herontwikkeling bedrijventerrein
• Gemeente:     

Oss
• Omvang:     

13,7 hectare 

Oss 
Euterpelaan
Herontwikkeling bedrijventerrein Euterpelaan



met zijn centrale ligging erg geschikt voor de ontwikkeling van een woongebied. Er is momenteel een verzoek tot 
de herontwikkeling van een groot perceel van schoolfunctie naar woonfunctie. Daarnaast zijn er concrete gesprek-
ken over de verplaatsing van het grootste vleesverwerkend bedrijf.

Wat betekent het voor Brabant?
Oss vraagt hulp aan de provincie in de ontwikkeling van een transformatiestrategie voor het bedrijventerrein 
Euterpelaan, door de inbreng van kennis, kunde en ervaring met dergelijke visievorming. Afhankelijk van de geko-
zen strategie vraagt Oss actieve inzet van de provincie om de transformatie ook te realiseren. Er zijn kansen om 
een binnenstedelijk woningbouwprogramma te realiseren en om een verouderd bedrijventerrein nieuw leven in te 
blazen. Daarnaast zijn er kansen voor verduurzaming. Het algemene uitganspunt is bovendien de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied, met mogelijkheden voor vergroening en klimaatadaptatie.



FactsHet Oude Centrum van Roosendaal was ooit een iconisch stadsdeel. Inmiddels heeft 
het door leegstand en verloedering heel wat van zijn glans verloren. Met een aantal 
voorbeeldprojecten wil de gemeente een positieve beweging starten in het gebied tussen 
het station en het commerciële centrum. Twee van die projecten zijn de herontwikkeling 
van klooster Mariadal en het NS-station. De gemeente wil onderwerpen als duurzaamheid, 
woningverbetering, klimaatdoelstellingen, parkeerproblematiek en veiligheid uitdrukkelijk 
meenemen in de plannen.

Wat is de opgave?
Naast het commerciële hart van de gemeente Roosendaal ligt de dichtbebouwde 
oude binnenstad. Het Oude Centrum heeft momenteel een negatief imago. 
De leefbaarheid in dit gebied is problematisch. Onderwerpen als leegstand, 
verloedering en parkeren zijn grote knelpunten. De gemeente spant zich in om 
het tij te keren zodat het gebied een positieve invloed heeft op het centrum van 
Roosendaal. Bijdragen van de markt en Provincie zijn daarom wenselijk.

Waar werkt Roosendaal naar toe?
Roosendaal wil het Oude Centrum upgraden naar een bruisend woongebied. Het 
moet een stedelijk woonmilieu worden met gemengde functies. Met een voorinves-
tering van de overheid wil de gemeente een aantal projecten opstarten om een 
positieve flow te creëren. De eerste twee concrete projecten zijn klooster Mariadal 
en het NS-station, dat wordt aangepakt door NS Vastgoed/NS Stations. 
Daarnaast wil de gemeente leegstaande panden aankopen en wordt er nage-

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Revitalisering Oude Centrum
• Gemeente:     

Roosendaal
• Omvang:     

3 hectare

Roosendaal
Revitalisering Oude Centrum
Op naar een aantrekkelijk stadscentrum



dacht over investeringen in de openbare ruimte en stimuleringstrajecten op het gebied van wonen, duurzaam-
heid, woningverbetering, klimaatadaptatie en veiligheid. Inmiddels hebben diverse partijen zich bij de gemeente 
gemeld met plannen. De eerste tekenen van een positieve beweging in Roosendaal zijn er.

Wat betekent het voor Brabant?
De revitalisering van het Oude Centrum van Roosendaal draagt bij aan de provinciale doelen. De extra woon-
gelegenheden in het centrum komen de levendigheid en leefbaarheid van het hele gebied ten goede. Het ooit 
iconische Oude Centrum krijgt een nieuwe betekenis, door het aanpakken van leegstand en verloedering en 
inspanningen voor vergroening, verblauwing en ruimtelijke kwaliteit. Tot slot heeft de gemeente in de plannen 
nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. De provincie kreeg daarop de vraag om samen na te denken over 
deze opgave.



FactsNet als in verschillende andere winkelcentra, is de V&D in het centrum van Roosendaal al 
enige tijd gesloten. Momenteel wordt het pand tijdelijk verhuurd. Het is een groot, stenig 
pand met weinig uitstraling. De gemeente wil op langere termijn woonmogelijkheden in 
het pand ontwikkelen. Een transformatie van winkelen naar wonen zal het pand en de 
binnenstad een geheel nieuwe uitstraling te geven. 

Wat is de opgave?
Het pand waarin vroeger de V&D in Roosendaal was gevestigd, staat symbool 
voor een trend in verschillende steden en gemeenten: het verminderen van het 
aantal meters in de binnenstad dat bedoeld is voor detailhandel. De gemeente 
wil, naast de herbestemming van het V&D-pand, evolueren naar een compacter 
winkelhart. Dit past in het plan “Roosendaal Gezonde Stad”, een integraal plan 
voor de binnenstad. Daarbij is het van belang dat de huidige verkeerscirculatie 
wordt behouden en het parkeerprobleem wordt opgelost.  

Waar werkt Roosendaal naar toe?
Door een deel van de binnenstad te transformeren van winkelen naar wonen, 
wil de gemeente een levendig centrum creëren. Een compact winkelhart in een 
groene en/of blauwe omgeving vormt een aantrekkingspool voor duurzaam 
verblijfstoerisme. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

VenD Blok
• Gemeente:     

Roosendaal
• Omvang:     

1 ha.

Roosendaal 
V&D Blok
Van winkelen naar wonen



Wat betekent het voor Brabant?
Het toevoegen van woonfuncties in het winkelhart van Roosendaal komt de levendigheid en leefbaarheid van 
Roosendaal ten goede. Het past dan ook perfect bij de provinciale ambitie en omgevingsvisie. Daarnaast is het 
gebied zeer stenig. Vergroening en eventuele verblauwing is een belangrijk onderdeel van de bredere stadsambi-
tie en opgave.



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Spoorzone Tilburg
• Gemeente:     

Tilburg
• Omvang:     

75 hectare

De spoorzone Tilburg herbergt een staalkaart aan ongeveer anderhalve eeuw spoorwegarchitectuur. 
Sinds 2015 slaan gemeente en provincie de handen ineen voor de herontwikkeling van dit gebied, 
waar het cultuurhistorisch erfgoed van het oude NS-terrein wordt omarmd en gerenoveerd. De plek 
waar vroeger volop aan treinen werd gesleuteld, is vandaag de dag het decor voor de nieuwe leven-
dige, moderne en hippe stedelijkheid van Tilburg. Goed verbonden met stad, regio en land. 

Wat is de opgave?
De NS-werkplaats, belangrijk onderdeel van de Spoorzone, stond in Tilburg 
bekend als ‘de Verboden Stad’. Alleen wie er werkte, mocht op het terrein komen. 
Maar ook andere plekken in de Spoorzone kennen een rijk verleden. In de 
voormalige Vormenfabriek bijvoorbeeld, werden chocoladevormen geproduceerd 
voor export naar heel Europa. En in Uitgeverij Zwijssen werd de leesmethode 
‘Aap, Noot, Mies’ ontwikkeld. Het gaat over een groot industrieel transformatiege-
bied met prachtige gebouwen en uiteenlopende projecten. Tot de opgave behoort 
het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, maar ook de ruimtelijke opgave krijgt 
aandacht, met verbindingen op het vlak van economie, mobiliteit, cultuur en sport. 

Waar werkt Tilburg naar toe?
Alle functies van een stad komen samen in de Spoorzone van Tilburg: het wordt 
een mix van wonen, studeren, werken en ontspannen. Aan de achterkzijde 
van het centraal station verbindt de Spoorzone het rauwe industriële gebied 
met de voorzijde van het winkelgebied van het centrum. Op termijn moet de 
NS-werkplaats een onderdeel worden van het centrum. Het bedrijfsleven, onder-

Tilburg 
Spoorzone 
Vroegere industrie is decor voor nieuwe Tilburgse stedelijkheid



nemerschap en het hoger onderwijs krijgen ook nadrukkelijk een plaats in de Spoorzone en vormen dan ook de 
motor voor economische dynamiek in de binnenstad. In de netwerkeconomie zijn deze onderdelen onlosmakelijk 
verbonden. 

Wat betekent het voor Brabant? 
Juist door de menging van functies ontstaat een nieuwe betekenis voor dit oude gebied: levendig, modern en hip. 
En dit heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe ondernemers, talent en nieuwe inwoners. Bovendien werkt de 
stad met de ontwikkeling van de Spoorzone aan de energietransitie en klimaatadaptatie: aanpak van hittestress, 
droogte, wateroverlast en waterveiligheid. Vergroenen en verblauwen biedt kansen voor een hoogwaardig 
ingerichte openbare ruimte. Door transformatie van dit gebied wordt gewerkt aan een toekomstbestendige stad 
met een duurzame economische groei en versterkt zij de agglomeratiekracht van BrabantStad. Allemaal uitgangs-
punten die passen bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant, die dan ook al sinds 2015 partner is van deze 
gebiedsontwikkeling. De samenwerkingsovereenkomst onder de titel “De Tien van Tilburg en Brabant voor de 
Spoorzone” bevat tien intentie-afspraken met tien doelen, voor tien jaar samenwerking.



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Centrum en randen
• Gemeente:     

Uden
• Omvang:     

Circa 6 ha

Het centrum van Uden is nog niet voorbereid op grote veranderingen van de toekomst 
bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce en c-commerce, maar ook nog niet op opgaven 
als klimaatadaptatie. Voor het centrum van Uden is er behoefte aan een nieuwe centrumvisie, 
die de basis biedt voor een gezellig en gastvrij hart van de gemeente. 

Wat is de opgave?
Hoewel duidelijk is dat ook het centrum van Uden sterk gaat veranderen in de 
nabije toekomst, is de dynamiek in ontwikkeling nu vooral te vinden aan de 
randen van het centrum. Dat zijn de gebieden waar oude centrumfuncties al ver-
dwenen zijn en waar een focus ligt op woningbouwontwikkeling. 
Voor dat  plangebied is, samen met partijen in het gebied, een ruimtelijke visie 
opgesteld. Op onderdelen is deze verouderd. Het is immers niet meer reëel dat 
dit gebied bij het centrum getrokken gaat worden. Wel is een goed centrum 
gebaat bij een duidelijke afbakening van het centrum en een duidelijke weergave 
van wat daar wel en wat daar niet mag.
Ondanks dat de sfeerbeelden uit de visie nog goed bruikbaar zijn en we richting 
initiatiefnemers goed aan kunnen geven wat wel en niet denkbaar is hier, komen 
ontwikkelingen niet van de grond. Wat is er nodig om swung in het gebied te krij-
gen als je niet zelf de grond in eigendom hebt, we kunnen nergens zelf beginnen 
met beweging creëren in het gebied.
De ontwikkeling van het centrum en de ontwikkeling van de centrumranden, 
kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het centrum en de centrumrand kunnen 
elkaar versterken op functieniveau, maar kunnen elkaar ook tegenwerken.  

Uden 
Centrum en randen
Meer swung in het gebied



Waar werkt Uden naar toe?
Uden zet vooral in op een sterk en attractief centrum. Het toevoegen en mixen van nieuwe en innovatieve functies 
biedt kansen om het centrum aantrekkelijk te maken voor meerdere doelgroepen. Een combinatie van winke-
len, horeca en andere vormen van vrijetijdsbesteding kan mekaar aanvullen en versterken. Ook diensten op het 
gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit dragen hieraan bij en liggen steeds vaker in het verlengde van vrijetijds-
besteding. Maar om een sterk centrum te creëren moet ook worden nagedacht over de functie van de omliggende 
randen. Hoe kunnen deze gebieden elkaar zowel ruimtelijk als qua functies versterken? Wat is een geschikt pro-
gramma en dit gerealiseerd te krijgen tezamen met een ambitie op duurzaamheid en klimaatadaptatie? Hoe kun 
je beweging creeren zonder publiek grondeigendom? In welke mate speelt de functie wonen hierin een rol? Die 
voorziet de creatie van een aanlooproute naar het centrum. De kwaliteit van het gebied en haar gebouwen wordt 
er sterk verbeterd door de karakteristieke bebouwing van het gebied te handhaven.

Wat betekent het voor Brabant?
Uden vraagt de provincie in eerste instantie om kennis, handvaten en ondersteuning om draagvlak te creëren bij 
alle betrokkenen. De opgave draagt bij aan verschillende doelen van de provincie. DE centrumranden bieden 
kansen voor een integrale transformatie. De ontwikkeling van nieuwe woningen maakt een integrale aanpak 
mogelijk, met aandacht voor klimaatadaptie, het energievraagstuk en de slimme mobiliteitsopgave. Het gebied ligt 
ook tegen het busstation aan, waar enkele HOV-verbindingen vertrekken. Met een attractief en toekomstbestendig 
centrum kan de gemeente een nieuwe betekenis creëren.



FactsDe Eerste Zeine in Waalwijk is een oud binnenstedelijk industrieterrein dat naast een voormalig goede-
renspoor ligt. Op delen van het terrein is leegstand, andere delen zijn in gebruik voor bedrijfsfuncties 
en bedrijfswoningen. Gemeente Waalwijk wil dit gebied transformeren naar een hoogwaardig stede-
lijk gebied met gecombineerde functies waaronder wonen. 

Wat is de opgave?
Van oudsher is het industrieterrein ontwikkeld aan een goederenspoor, genaamd 
De Halve Zolenlijn. In de loop van de tijd zijn er woongebieden om het terrein 
ontwikkeld en is de functie van het goederenspoor veranderd, het is nu een fiets-
pad. Het industrieterrein past niet meer in het gebied dat inmiddels voornamelijk 
uit woningen bestaat en er is leegstand en verloedering. Ook ligt het geïsoleerd 
omdat stedelijke routes niet door de Eerste Zeine, maar eromheen gaan. De 
gemeente Waalwijk ziet dit gebied graag veranderen naar een hoogwaardig 
stedelijk gemengd gebied met gecombineerde functies. Aan de oostzijde van de 
Eerste Zeine worden op dit moment al zo’n 60 nieuwe woningen gerealiseerd. En 
aan de westzijde bevindt zich het voormalige slachthuisterrein, dat is aangewe-
zen als mogelijke ontwikkellocatie. Dit komt vooralsnog niet van de grond door 
verschillende eigendomsituaties, uiteenlopende belangen en milieucontouren van 
bedrijven. Dat geldt ook voor de totale gebiedsontwikkeling. Er is behoefte aan 
een integrale visie en procesaanpak. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Eerste Zeine
• Gemeente:     

Waalwijk
• Omvang:     

Circa 7 hectare 

Waalwijk 
Eerste Zeine
Van binnenstedelijk industrieterrein naar duurzaam gemengd stadsdeel



Waar werkt Waalwijk naar toe?
De gemeente Waalwijk werkt naar een hoogwaardig stedelijk gemengd gebied. Waardoor niet alleen de kwa-
liteit van het plangebied hoger wordt, maar tevens die van de omliggende bebouwde omgeving. De ambitie van 
de gemeente Waalwijk is om de Eerste Zeine duurzaam te ontwikkelen, geheel in lijn met het coalitieprogramma. 
De locatie zou een voorbeeld moeten zijn van haalbare duurzaamheidsmaatregelen bij transformatie van de 
bestaande omgeving. Ook wordt ingezet op het behouden en opnieuw zichtbaar maken van cultuurhistorische 
waarden op het voormalige slachthuisterrein en het realiseren van binnenstedelijk wonen. 

Wat betekent het voor Brabant?
De herstructurering en transformatie van het gebied draagt bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingskli-
maat in Brabant en beantwoordt aan de behoefte aan binnenstedelijk wonen in Waalwijk. De inzet op energie-
neutraal en duurzaam bouwen spreekt tot de verbeelding. Ook zijn er kansen voor het complementeren van een 
groene zone in combinatie met de aanleg van een snelfietsroute. Allemaal onderdelen die passen bij de provinci-
ale ambities van Noord-Brabant. 



FactsFacts
• Naam transformatiegebied:   

Gedempte Haven
• Gemeente:     

Waalwijk
• Omvang:     

Circa 2 hectare

Aan de noordzijde van Waalwijk ligt de voormalige haven, die eind jaren ’60 gedempt werd. De 
Gedempte Haven ligt vlakbij de Waalwijkse binnenstad aan de Winterdijk, een belangrijke cultuurhis-
torische plek. Gemeente Waalwijk wil de historie van deze plek graag opnieuw zichtbaar maken. Dat 
kan door de Gedempte Haven te transformeren tot een dynamische en aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Wat is de opgave?
De locatie omvat een voormalig lederbewerkingsbedrijf, een botenhandel, een 
keukenstudio, twee woonhuizen en de Gedempte Haven zelf, die momenteel in 
gebruik is als parkeerterrein. Daarlangs liggen onder andere twee horecazaken 
en een kleine bierbrouwerij. In het verleden zijn door diverse partijen al plannen 
voor deze locatie, of een deel ervan, gepresenteerd. Die plannen zijn om verschil-
lende redenen niet uitgevoerd, zoals het verdeelde eigendom, milieuplanologische 
belemmeringen, ongewenste functies, een te omvangrijk bouwprogramma en 
de economische haalbaarheid. Net als bij andere gemeenten van gemiddelde 
grootte staat de aantrekkingskracht van het Waalwijkse centrum onder druk. Een 
integrale gebiedsontwikkeling is daarom noodzakelijk. Niet in het minst omdat 
dit gebied, waar ontmoeten, wonen en broedplaatsen centraal zouden komen te 
staan, de aantrekkelijkheid van heel de gemeente kan verhogen.  

Waar werkt Waalwijk naar toe?
Het hart van Waalwijk ligt in het centrum, de historie ligt aan de haven. Door de 
geschiedenis opnieuw zichtbaar te maken kan een locatie worden gecreëerd met 
een duidelijke identiteit en een uniek karakter in Waalwijk. De Gedempte Haven 

Waalwijk 
Gedempte Haven
Van parkeerterrein naar aantrekkelijke ontmoetingsplek



moet aanvullend en onderscheidend zijn ten opzichte van het centrum. Er is geen behoefte aan grootschalige 
publiekstrekkende functies, zoals een bibliotheek, theater, museum of bioscoop. Wel biedt de Gedempte Haven 
veel mogelijkheden om Waalwijk aantrekkelijk te maken voor jongeren en om aantrekkelijke woonmilieus te creë-
ren, die aanvullend zijn op het bestaande aanbod. 

Wat betekent het voor Brabant?
De ambities van Waalwijk met betrekking tot de Gedempte Haven bevorderen een aantrekkelijk woon-, leef- en 
vestigingsklimaat in de gemeente. De bedrijfsfunctie in zijn huidige vorm verdwijnt, terwijl de karakteristieke histo-
rische elementen behouden blijven. Daarbij is de Gedempte Haven een binnenstedelijke locatie aan de rand van 
een woongebied. Een transformatie van de bedrijfsfunctie naar minder belastende functies ligt dus voor de hand. 
Bovendien biedt transformatie de kans om historisch waardevolle elementen te behouden en beter tot hun recht 
te laten komen. Daarnaast wordt er ook ingezet op energieneutraal bouwen en op een uitnodigende openbare 
ruimte.



Een groot leegstaand kantoorpand, een supermarkt die wil uitbreiden maar onvoldoende 
parkeergelegenheid heeft en een braakliggend terrein waar al sinds 2010 plannen zijn voor 
appartementen en winkelruimtes. De hoek tussen de Lijnbaan, Merwestraat en de Kruisstraat 
in het centrum van Werkendam vraagt om een nieuwe integrale aanpak. 

Wat is de opgave?
Op het vlak van binnenstedelijk wonen liggen er grote kansen aan de Lijnbaan in 
Werkendam. Om de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, wil ze de leeg-
stand en functieverandering van de panden aan het gebied tussen de Lijnbaan, 
Merwestraat en Kruisstraat integraal benaderen. De gemeente is echter nog niet 
aan zet. Een eerste stap is om alle betrokkenen te overtuigen van het gezamenlijke 
belang. Op dit vlak liggen er uitdagingen. Zo is de aanbesteding voor de herbe-
stemming van het kantoorpand in volle gang, waardoor een sloop uitgesloten is. 
Daarnaast leidt het afzonderlijk realiseren van de plannen waarschijnlijk tot een 
gebrek aan parkeerruimte.  

Waar werkt Werkendam naar toe?
Werkendam wil naar een integrale aanpak voor het centrum van Werkendam 
die zorgt voor economische kansen, vergroening en een verhoogde aantrekkings-
kracht. Een positief effect op het omliggend gebied, dat is voor de gemeente 
Werkendam het doel van deze transformatieopgave. De gemeente Werkendam 
zou erbij gebaat zijn als de provincie kan aantonen dat een integrale aanpak te 
verkiezen is boven een afzonderlijke aanpak. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Lijnbaan/Merwestraat/Kruisstraat
• Gemeente:     

Werkendam
• Omvang:     

1 hectare

Werkendam
Lijnbaan 
Op naar een integrale aanpak voor leegstand en functieverandering 



Wat betekent het voor Brabant?
De strijd tegen leegstand en het geven van nieuwe betekenis aan verouderde dorpscentra past bij de provinciale 
doelstellingen. Het bevordert een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat en versnelt de binnenstedelijke 
woningbouw. Het versteende gebied vraagt bovendien om vergroening, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, 
hetgeen past binnen de visie en ambitie van de provincie.



Zundert behoort tot de kleinere kernen van Brabant en speelt een belangrijke rol in de regio. 
De gemeente streeft naar een compact en levendig centrum met gemengde functies. Daarom 
wordt de bestaande centrumvisie geactualiseerd en wordt er een inspirerend kader geschetst 
voor ontwikkelaars. 

Wat is de opgave?
Het compacte centrum van Zundert vervult een belangrijke regionale functie, 
zowel qua winkelvoorziening als op recreatief en cultureel vlak. Jaarlijks vindt er 
bijvoorbeeld het grootste dahlia-bloemencorso ter wereld plaats. Maar er vallen 
gaten in de winkelstructuur in Zundert, wat ten koste gaat van de verblijfskwali-
teit. De gemeente Zundert zet zich in om een compact en comfortabel centrum 
te behouden om de winkelstructuur sterk te houden. Het centrum van Zundert is 
opgebouwd uit drie deelgebieden. Deel 1 betreft ‘de drie pleinen’, het bestuurlijke 
en culturele deel van Zundert. Deel 2 is het centrum zelf, met het belangrijkste 
winkelgedeelte. Deel 3 is ‘de uitloopstraat’, een gemengde zone met exclusievere 
winkels. Over het algemeen kampt Zundert met een hoge parkeerdruk en veel 
verstening. Dat wil de gemeente graag aanpakken. Daarnaast heeft ieder deel-
gebied ook zijn eigen opgaven. Zo kampen ‘de drie pleinen’ met achterstallig 
onderhoud en slecht onderhouden panden. Het winkelgebied kent gaten in de 
winkelstructuur en heeft behoefte aan openbare ruimte met meer uitstraling. 

Facts
• Naam transformatiegebied:   

Centrum Zundert
• Gemeente:     

Zundert
• Omvang:     

15 ha

Zundert
Centrum Zundert 
Revitalisering



Waar werkt Zundert naar toe?
Het doel is om het hart van Zundert te transformeren naar een aantrekkelijke plek om te verblijven, te winkelen en 
cultuur op te snuiven. Een aantal herontwikkelingsprojecten kan daaraan bijdragen, samen met de verbetering van 
de openbare ruimte, groen- en verkeersstructuur. Daartoe zijn er volop kansen. Diverse partijen zijn hierbij betrok-
ken. Met het cultuurhistorisch erfgoed van Van Gogh kan Zundert toeristen uit binnen- en buitenland aantrekken. 
Bij ‘de drie pleinen’ vind je iconische panden en cultuurhistorische trekpleisters. In het centrum kan de winkelstruc-
tuur worden versterkt en de uitstraling verbeterd. De uitloopstraat leent zich er ten slotte toe om een overgangs-
zone te vormen met een eigen identiteit. 

Wat betekent het voor Brabant?
De Provincie wordt gevraagd om actief na te denken en mee te werken aan de revitalisering van het centrum 
van Zundert. Dit draagt bij aan de provinciale ambitie om een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat te 
bevorderen. Niet alleen voor de kern van Zundert zelf, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de regio, met 
name op cultureel gebied. Verder liggen er kansen voor het stimuleren van binnenstedelijke woningbouw en zijn 
er bij herontwikkeling volop mogelijkheden voor verduurzaming van gebouwen én openbare ruimte.  Aangezien 
het gebied zich kenmerkt door verstening, weinig groen en een hoge parkeerdruk, is een integrale en duurzame 
benadering van het gebied een belangrijk onderdeel van de transformatieopgave. 


