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Voorwoord
Het schrijven van dit ontwikkelingsvoorstel is een bijzonder leerrijk en steeds evoluerend proces geweest. Met
altijd maar nieuwe betere inzichten hebben wij dit rapport geschreven, herschreven en nog eens herschreven…
tot wij tot dit eindresultaat zijn bekomen. De meeste moeilijkheden ondervonden wij bij de verwerking van de
grote hoeveelheid stof en om zo het overzicht wat betreft structuur te behouden. Ook het kritisch bekijken van je
eigen werk, als zijnde vanuit het standpunt van de lezer, vonden wij een uitdaging. Op deze manier hebben wij
wel veel geleerd inzake het formuleren van zinnen en schrijven in het algemeen.
Oorspronkelijk hadden wij gekozen voor een case study met betrekking tot de haalbaarheid van de uitbreiding
van de jachthaven. Bij het onderzoek van deze case, werd ons echter duidelijk gemaakt dat dit niet voldoende
zou zijn om hierop af te studeren. Met dit feit zijn wij, in overleg met de begeleiders, gaan kijken naar een breder
perspectief van de initiële opdracht. Hierbij zijn wij gekomen tot dit ontwikkelingsvoorstel van het gehele
poldergebied.
Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken om enkele personen te bedanken voor hun ondersteuning bij het
schrijven van dit voorstel. In de eerste plaats gaat onze dank natuurlijk naar onze docent begeleiders Dhr. W.
Ellenbroek en Dhr. B. Coolen. Wij willen hen bedanken voor de goede begeleiding, de uitgebreide verhelderende
feedback en dat wij steeds met allerhande vragen bij hen terecht kon. Daarnaast willen wij ook onze
procesbegeleider Dhr. F. Vrolijk (gemeenteraadslid van de VVD in Etten-Leur), onze technische begeleider Dhr.
A. Stoop (directeur AS+ Projecten) en Dhr. T. Stoop (directeur jachthaven) bedanken voor de goede
samenwerking en de verstrekte info. Als laatste willen wij ook onze familie en vrienden bedanken voor het
steunen in deze – niet altijd, maar toch vaak - stresserende periode. Dank voor de vele aanmoedigingen.
Riel, woensdag 5 oktober 2011
Johan Pennings
Jay Engels
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Samenvatting
Dit rapport is het resultaat van een afstudeeropdracht aan de Avans Hogeschool, afdeling Bouwtechnische
Bedrijfskunde. Als afstudeerproject is gekozen voor het volgende onderwerp:
„‟Een innoverende, ecologische en maatschappelijk verantwoorde invulling te geven aan het poldergebied, met
de intentie de gemeente Etten-Leur recreatief meer aantrekkelijk te maken.‟‟
In eerste instantie omvatte het project alleen de uitbreiding van de huidige jachthaven. Dit bleek echter te beperkt
om de kwaliteit van het afstuderen op het juiste niveau te krijgen en om die reden is het onderwerp uitgebreid.
Hoe geef je invulling aan de termen „innoverend‟, „ecologisch‟ en „maatschappelijk verantwoord‟? Dit is gedaan
door eerst te kijken naar wat er is. Vervolgens naar hoe de lokale en provinciale overheid hierover denkt en
hiervoor beleid heeft gemaakt. Tenslotte door een eigen visie te maken op het gebied. Deze visie staat op
sommige punten zelfs haaks op het gemeentelijke beleid. Echter als er goede argumenten zijn kan ook beleid
aangepast worden. Deze argumenten zijn geprobeerd in dit voorstel te geven. Het is lastig om natuurbelang en
economisch belang tegen elkaar af te zetten. Omdat de opleiding geen landschapsarchitecten voortbrengt is als
uitgangspunt het economisch belang gekozen waarbij zoveel mogelijk getracht is om ontwerp en visie in te
passen in de natuur. Toepassing van innoverende technologie en maatschappelijk verantwoord bouwen kan naar
de mening van de schrijvers toch een ecologisch verantwoord landschap opleveren. Het gebied waarop het
voorstel betrekking heeft is voornamelijk agrarisch met daaraan grenzend een natuurgebied. In dit grensvlak met
het natuurgebied wordt in het voorstel een overgangsgebied gedefinieerd dat zorg draagt dat de bebouwde
omgeving geleidelijk overgaat in het natuurlijke landschap.
Er is in dit voorstel geen ecologische hoofdstructuurprobleem omdat er geen sprake is van verbindingszones
tussen natuurgebieden.
Het betreffende gebied, de Westpolderplas met aangrenzende gebieden, zijn zoals gezegd voornamelijk
agrarisch met uitzondering van de Westpolderplas zelf die een recreatieve functie heeft. Er ligt een jachthaven
met een paviljoen. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal
ligplaatsen voor boten.
Analyse van de huidige situatie toont aan dat het poldergebied weinig recreatiemogelijkheden biedt. Er zijn
wandel- en fietsroutes aanwezig maar geen verblijfsmogelijkheden afgezien van 2 mini campings. Bij de
jachthaven ligt een kleine zwemplas. Etten-Leur heeft verder nauwelijks recreatiefaciliteiten en het poldergebied
leent zich bij uitstek om de stad recreatief aantrekkelijker te maken voor toeristen, dagjesmensen en eigen
inwoners. Tendensen laten zien dat mensen meer in eigen land recreëren en met een toenemende vergrijzing
bevolking die ook nog zelfstandig willen blijven wonen. Wonen aan water is populair en er is ook vraag naar luxer
en ruimere woningen. Daarnaast zijn mensen ook kritischer waar het gaat om duurzaamheid en behoud van
natuur. Deze moeilijk te combineren aspecten zijn een uitdaging in een plan waarin recreatie, wonen en natuur in
synergie met elkaar zijn.
Bij het opzetten van de visie is gekozen om de recreatieve functie van het gebied te versterken. Naar de mening
van de schrijvers versterkt dit de economie van Etten-Leur. Geen extensieve lokale recreatie maar een regionale
recreatieve functie van het gebied is het uitgangspunt geweest. Water en natuur zijn, volgens de gemeente,
belangrijke items voor het gebied. De waterhuishouding van het gebied wordt vanwege klimaatveranderingen
steeds belangrijker voor berging en afvoeren. En natuur hangt in principe samen met water maar gaat verder,
waar de gemeente natuur wil creëren in het buitengebied, blijkt ook de maatschappij behoefte te hebben aan
natuur.
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Hiermee lijken twee andere aspecten, wonen en recreatie in eerste instantie tegenstrijdig te zijn, maar er blijken
door ontwikkeling van het gebied ook kansen te zijn. Onderzoek toont een stijging aan in de vraag naar wonen op
groene uitleglocaties en in waterrijke gebieden en Etten-Leur onderstreept dit ook in haar structuurvisie.
In deze nieuwe visie op het gebied zal er meer intensieve recreatie ontstaan, echter op een zodanige wijze dat de
natuurwaarden er niet onder lijden, maar juist bijdraagt aan het behoud daarvan. De gemeente heeft een
voorkeursrecht omdat er functieverandering plaatsvindt en omdat zij zo meer controle over het gebied houden.
Een belangrijk tegenargument voor de visie is dat het gebied westelijk van de Zevenbergseweg als
Cultuurhistorisch waardevol gebied is aangemerkt. Dit is uit het cultuurhistorisch archeologisch rapport van RAAP
naar voren gekomen. Het gebied is waardevol omdat het in de middeleeuwen al werd gebruikt voor landbouw. In
het rapport staat ook dat lang voor de middeleeuwen het gebied waterrijk was. Daarop is de nieuwe visie
gebaseerd, de oorspronkelijke functie van waterrijk gebied terugbrengen, met moerasachtige planten en veel
water.
Economisch zal het project voor de gemeente Etten-Leur nog niet rendabel zijn doordat de kosten hoger liggen
dan de opbrengsten. Echter vanwege het niveau van de begroting zal verder onderzoek moeten plaatsvinden om
te bepalen hoe groot het financiële gat nu werkelijk is.
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1 Inleiding
Dit rapport is een afstudeerproject voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool in
Tilburg. Als onderwerp voor dit afstudeerproject is gekozen voor het maken van een ontwikkelingsvoorstel voor
het poldergebied in Etten-Leur.

1.1

Aanleiding

Etten-Leur heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in binnenstedelijke ontwikkelingen dit in tegenstelling tot
investeringen op recreatief gebied. De stad is rijk aan cultureel erfgoed, voorbeelden hiervan zijn Van Gogh, de
1e opstijging van een gemotoriseerde vlucht van Nederlandse bodem en Adriaan van Bergen die Breda heeft
bevrijd van de Spanjaarden. Daarnaast is er in het verleden veel gespendeerd aan cultuur en toerisme. Een
geheel nieuw stadshart met winkel- en horecavoorzieningen en het cultureel centrum “Nieuwe Nobelaer” zijn hier
voorbeelden van. In het buitengebied echter waren de ontwikkelingen tot op heden beperkt. Ontwikkelingen op
recreatief gebied bleven bescheiden in verhouding tot de investeringen in cultuur. Hier liggen nu kansen voor
Etten-Leur om zich verder te ontwikkelen.

1.2

Onderwerp

Dit ontwikkelingsvoorstel richt zich op de herontwikkeling van het buitengebied in het noorden van Etten-Leur, het
poldergebied. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen die verder reiken dan alleen recreatie & toerisme. Er is
gekozen voor het noorden van Etten-Leur omdat zich hier al een recreatieplas, jachthaven met paviljoen en een
uitgebreid netwerk aan wandel- en fietsroutes bevinden die als hoeksteen kunnen dienen voor verdere
ontwikkeling.

1.3

Doelstelling

In de programmabegroting voor 2011 beschrijft de gemeente haar streven naar een ondernemend buitengebied
met mogelijkheden voor nieuwe toeristische activiteiten. De doelstelling van dit voorstel is, om in aanvulling op
het gemeentelijke streven, een innoverende, ecologische en maatschappelijk verantwoorde invulling te geven
aan het buitengebied, met de intentie de gemeente Etten-Leur recreatief meer aantrekkelijk te maken.

1.4

Doelgroep

Deze nota is geschreven voor de gemeente Etten-Leur.

1.5

Typering onderzoek

Zoals bij de doelstelling al is omschreven, wordt er een invulling gegeven aan het poldergebied. Dit betekent een
groot raakvlak met gebiedsontwikkeling en planvorming. Het onderzoek in dit rapport mag dan ook getypeerd
worden als een planvormend onderzoek. Schutte C. (1995, aangehaald in Handleiding voor studenten van de
minor Regie stedelijke vernieuwing, 2007) heeft een model ontwikkeld in haar doctorale scriptie: “Planologen aan
het werk met planningsmethoden. Op zoek naar de ontbrekende schakel tussen opleiding en praktijk”1 waarbij
een viertal fasen worden onderscheiden tijdens het ontwikkelingstraject van een gebied. Dit zijn de fasen
voorbereiding, analyse, planontwikkeling en planuitvoering. In Afbeelding één staat deze methode modelmatig
weergegeven. Opvallend zijn de laatste twee fasen, die ieder uit meerdere stappen bestaan. Omdat deze
rapportage geschreven is vanuit het oogpunt van een projectontwikkelaar/gebiedsontwikkelaar is het
planningsmodel van Schutte goed toepasbaar binnen dit kader.

1

Cronie, R. (2007). Handleiding voor studenten van de minor Regie stedelijke vernieuwing.
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Afbeelding 1. Stappen in planningsonderzoek (naar Schutte 1995)

1.5.1 Voorbereiding
In hoofdstuk 2, de voorbereidingsfase, zullen de bestaande situatie, het beleidskader en de trends &
ontwikkelingen geïnventariseerd worden. Tijdens de voorbereidingsfase wordt relevante informatie
onderscheiden van de minder relevante gegevens. De voorbereidingsfase bestaat voornamelijk uit een
literatuurstudie waarbij allerlei literatuur wordt bestudeerd en informatie wordt verzameld waarop uiteindelijk een
analyse kan plaats vinden (stap 2 van het planologische model).
1.5.2 Analyse
Wanneer eenmaal de benodigde informatie verzameld is zullen hier in hoofdstuk drie, de analyse, conclusies aan
verbonden worden. Deze conclusies vormen het fundament voor de beargumentering van het concept.
1.5.3 Planontwikkeling
Op basis van de analyse en de doelstelling worden de uitgangspunten bepaald voor de ruimtelijke onderbouwing.
In hoofdstuk 4, planontwikkeling, zal aan de hand van deze uitgangspunten één concept ontworpen worden.
1.5.4 Planuitvoering
Het definitieve plan is niet binnen de afstudeerperiode te realiseren. Daarom zal de laatste fase van het model
voor dit afstudeertraject komen te vervallen.
1.5.5 Beoogd eindresultaat
Het eindresultaat in deze rapportage zal bestaan uit een voorstel voor de ontwikkeling van het poldergebied. Het
rapport is dan ook in eerste instantie geschreven voor de gemeente Etten-Leur om de kansen en mogelijkheden
te laten zien die het poldergebied te bieden heeft.
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2 Voorbereiding
De voorbereidingsfase is er op gericht het bestaande gebied in kaart te brengen. Via deze weg worden niet
alleen de beperkingen van het gebied zichtbaar maar ook de mogelijkheden. Daarbij is gekeken naar drie
aspecten, te weten:
1. Bestaande situatie;
2. Provinciaal en gemeentelijk beleid;
3. Algemene en recreatieve trends & ontwikkelingen.

2.1

Bestaande situatie

De bestaande situatie wordt beschreven aan de hand van de volgende aspecten:
 Historie;
 Infrastructuur beschrijft de bereikbaarheid van de gemeente en het poldergebied;
 Voorzieningen zijn van belang om aan te tonen dat er behoefte is aan een functieverandering in het
poldergebied;
 Plangebied, dit beschrijft de kaders van het gebied waarop dit voorstel betrekking heeft;
 Belemmeringen, hierin staan de fysieke belemmeringen van het gebied beschreven.
2.1.1 Historie
Etten-Leur ligt tussen Roosendaal en Breda (zie Afbeelding 2) en is een middelgrote gemeente die rond 1968 is
ontstaan uit de voormalige lintdorpen Etten en Leur. Het vroegere Etten en Leur waren twee dorpen met een
lintbebouwing. Beide hebben historische, kernen die herkenbaar zijn aan de zeventiende-eeuwse bebouwing.

Afbeelding 2. Locatie Etten-Leur

Ver in het verleden bestond het huidige noorden van gemeente Etten-Leur uit moerasgebied. Door de jaren heen
is het moerasgebied geleidelijk overgegaan in veengebied. Het voormalige Leur is ontstaan als nederzetting voor
de winning van turf uit dit veengebied. Om deze turf te vervoeren zijn turfvaarten aangelegd waaronder de
huidige Leursche vaart.
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Afbeelding 3. Oude foto Havenkom in de Leursche vaart

Deze Leursche vaart, is van oudsher niet alleen een belangrijke handelsroute geweest maar is ook door de
inmiddels beroemde schipper Adriaan van Bergen gebruikt als vertrekpunt om Breda te bevrijden, tijdens de
tachtigjarige oorlog. Dit maakt dat deze vaart van cultuurhistorische waarde is voor Etten-Leur. Tegenwoordig
heeft deze vaart alleen nog een recreatieve functie.
2.1.2 Infrastructuur
De voornaamste ontsluitingsroute is de rijksweg A58 in het zuiden van Etten-Leur. Twee afslagen zorgen voor
een goede ontsluiting naar het industriegebied en het centrum. In het noorden is Etten-Leur verbonden met
Zevenbergen via de Zevenbergseweg. Centraal in de kern ligt het NS-station aan de spoorlijn Breda Roosendaal en loopt in oost-westelijke richting door het bebouwde gebied van Etten-Leur.

Afbeelding 4. Ontsluiting Etten-Leur
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Ontsluiting poldergebied
Op dit moment is de Westpolderplas nog goed ontsloten (zie Afbeelding 5), maar als door ontwikkeling een
grotere toestroom van verkeer ontstaat, zal dit opnieuw moeten worden onderzocht.

Afbeelding 5. Ontsluiting Westpoldergebied

2.1.3 Voorzieningen
Voorzieningen zijn van belang voor de economie van Etten-Leur en creëren naast werkgelegenheid ook
inkomsten en trekken toeristen aan. Onder voorzieningen worden niet alleen winkels verstaan, maar ook horeca,
musea en bezienswaardigheden van cultuurhistorische aard.
In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secondaire voorzieningen. Primaire
voorzieningen zijn voorzieningen die in de eerste levensbehoeften van mensen voorzien, zoals winkels, scholen
en zorgvoorzieningen. Alle overige voorzieningen zijn secundaire voorzieningen.
Primaire voorzieningen
Door de samenvoeging van de dorpen Etten en Leur tot het huidige Etten-Leur zijn er twee winkelcentra
aanwezig, één aan De Markt in Etten en een tweede aan de kop van de Leursche vaart (zie Afbeelding 6).

Jachthaven “De
Turfvaart”
Op één km afstand
winkelcentrum Van
Bergenplein (Leur)
Het grote winkelcentrum
van Etten-Leur in het
voormalige deel Etten op
ca. vier km afstand.
Afbeelding 6: Winkelcentra in Etten-Leur
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Afbeelding 7. Voorzieningen Etten-Leur

In afbeelding 7 staan de voornaamste voorzieningen die Etten-Leur nu heeft, weergegeven.
Winkelcentrum Etten
De meest recente ontwikkeling is een geheel nieuw stadshart aan De Markt (zie afbeelding 8 en 9), met een
ondergrondse parkeergarage met 1.000 parkeerplaatsen, 13.500 m2 winkeloppervlak, 2.000 m2 horeca, 400
woningen en 10.000 m2 kantooroppervlak. Daarvoor is de rijksweg A58 verlegd naar de Zuidzijde van EttenLeur.
Dit winkelcentrum ligt op ongeveer 4 km afstand van de Westpolderplas. Met de auto en de fiets is het centrum
makkelijk bereikbaar vanuit de Westpolderplas. Ook vanaf de A58 is het centrum goed bereikbaar via de
Parklaan die rechtstreeks leidt naar de ondergrondse parkeergarage. Het centrum bevat winkels van vrijwel elke
bekende winkelketen en er zijn verschillende horecavoorzieningen aanwezig.

Afbeelding 8. Winkelcentrum Etten

Afbeelding 9. Winkelcentrum Etten
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Winkelcentrum Leur
Het dichtstbijzijnde winkelcentrum ligt op steenworp afstand van de zwaaikom en op circa één km afstand van de
jachthaven. Het winkelcentrum „Leur‟ aan het Van Bergenplein heeft ondanks zijn beperkte omvang toch een
ruim winkelaanbod. Er zijn winkels zoals een Jumbo (supermarkt), Lidl (supermarkt), warme bakker, DA
(drogisterij), speelgoedwinkel, kapsalon en er zijn een aantal horecagelegenheden gevestigd (zie afbeelding 10
en 11).

Afbeelding 10. Winkelcentrum „Leur‟

Afbeelding 11. Winkelcentrum „de Leur‟

Scholen
Er zijn meerdere basisscholen in Etten-Leur. In het zuiden zijn een middelbare school en mbo gevestigd.
Zorgvoorzieningen
Op het gebied van zorg zijn in Etten-Leur goede voorzieningen. Er zijn zes huisartsenpraktijken. Het
dichtstbijzijnde ziekenhuis is het Amphia Ziekenhuis, op acht kilometer afstand, in Breda.
Secundaire voorzieningen
Sportvoorzieningen
Er zijn in Etten-Leur goede voorzieningen voor sportrecreatie. Er is een groot zwembad in Sportcentrum „De
Banakker‟ dat ook een ijsbaan exploiteert. Dit zwembad komt te vervallen, omdat het niet meer aan de huidige
eisen voldoet. De gemeente is op zoek naar een andere locatie om een nieuw binnenzwembad te realiseren.
Daarnaast heeft Etten-Leur sportvelden waar verschillende balsportverenigingen gebruik van maken. Er is geen
behoefte naar uitbreiding hiervan. De aan populariteit groeide sport golf heeft ervoor gezorgd dat er in Etten-Leur
aan de Hoge Bremberg/Hilsebaan een 9-holes golfbaan is gerealiseerd.
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Theaters en bioscoop
In Etten-Leur is recentelijk een nieuwe bioscoop met vier zalen gebouwd. Bij de bouw van deze bioscoop is
rekening gehouden met een verdere groei van het aantal inwoners. Zoals bijna iedere stad heeft Etten-Leur ook
een schouwburg, de “Nieuwe Nobelaer”. Dit theatergebouw, met verschillende zalen en een bibliotheek vormt het
culturele centrum van Etten-Leur (zie afbeelding 12 en 13).

Afbeelding 12. Bioscoop

Afbeelding 13. Cultureelcentrum „De Nieuwe Nobelaer‟

Discotheek
Ten zuiden van de snelweg bij de afslag Etten-Leur ligt de recent gebouwde discotheek Zalinaz. Een danceclub
waar ook evenementen georganiseerd kunnen worden (zie afbeelding 15).
Verblijfsfaciliteiten
In Etten-Leur zijn enkele verblijfsmogelijkheden. Naast twee zakenhotels, het „Trivium (afbeelding 14) en ‟t
Turfschip (afbeelding 16), zijn er enkele kleinere hotels in het centrum van Etten en twee boerderijcampings in
het zuiden voor recreanten als overnachtingsmogelijkheid. Wel zijn de Menmoerhoeve en Bellehoeve (de
boerderijcampings) in de winter gesloten.
“De hotels en boerderijcampings bieden goede faciliteiten. De bezoekers die overnachten, betreft vaak
fietsgroepen, mensen die hier voor een bepaalde periode aan het werk zijn of mensen die een weekendje in
Etten-Leur vertoeven. Ook de zakelijke markt wordt vooral door het Trivium Hotel goed aangesproken”2.

2

2009, Etten-Leur, beleidsnota cultuur, toerisme en recreatie
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Afbeelding 14. Trivium hotel

Afbeelding 15. Discotheek

Afbeelding 16. ‘t Turfschip
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2.2

Plangebied
Het plangebied is gesitueerd in het noorden van Etten-Leur
(Zie afbeelding 17 en 18) in het zogenaamde poldergebied,
bestaande uit de Westpolder en de Oostpolder. In het
midden van het plangebied, van noord naar zuid, loopt de
Zevenbergseweg met daarlangs de Leursche vaart.
Aangrenzend aan woonwijk “De Keen” en de
Zevenbergseweg ligt de Westpolderplas met daarnaast
gelegen een jachthaven en een paviljoen.

Afbeelding 17. Etten-Leur

Afbeelding 18. Het plangebied

Het noordelijke gedeelte van Etten-Leur bestaat uit een combinatie van agrarisch gebied en natuur en heeft een
landschappelijk karakter (zie afbeelding 19). Hier zijn voornamelijk agrarische bedrijven gevestigd maar geen
intensieve veehouderij. Meer naar het noorden overheerst het natuurlandschap.

Afbeelding 19. Noordelijk deel Etten-Leur
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2.2.1

De Westpolderplas

Afbeelding 20. De Westpolderplas met jachthaven

De Westpolderplas (afbeelding 20) is een gebied
dat eind 1997 is ontstaan door zandwinning voor
de aangrenzende woonwijk “De Keen”. Dit was
vroeger een veengebied en van oudsher
waterrijk. De gemeente heeft deze kans
aangegrepen om een recreatieplas te
ontwikkelen. Het gebied bestaat uit een
waterplas met ligweide (inclusief klein
zwemmersgedeelte), een helofytenfilter en een
paviljoen met jachthaven van 70 ligplaatsen (zie
afbeelding 21 en 22). Tezamen is dit gebied
bijna twaalf hectare groot. De Westpolderplas is
in eigendom van en in beheer bij de gemeente.
Het dagelijkse onderhoud wordt door de
jachthavenexploitant gedaan. Die pacht de
gronden van het paviljoen en de jachthaven.
Voorzieningen, zoals sanitair en horeca zitten in
het paviljoen. Het aanwezige helofytenfilter
functioneert niet naar behoren en de gemeente
heeft toestemming gegeven om dit stuk grond
een andere bestemming te geven.3

Afbeelding 21. Het paviljoen

Afbeelding 22. De jachthaven

3

Boute, M. (2009). Advies waterkwaliteit irt helofytenfilter.
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2.2.2 Het plangebied in kaart
De volgende kaarten die voor de ontwikkeling in het poldergebied van belang zijn komen hier aan bod, dit zijn:
-

Bodem: bodemopbouw in Etten-Leur;
Topografische hoogte: hoogte verschillen in Etten-Leur;
Hydrologie: grondwater lagen;
Cultuurhistorisch landschap: gebieden van cultuurhistorische waarde;
Archeologische verwachting: verwachting van archeologische vondsten.

Bodem
Zoals in afbeelding 23 is te zien is Etten-Leur op een zandbodem gebouwd. Dit zal met ontwikkeling meerdere
voordelen met zich meebrengen. Gekeken zal moeten worden hoe dik de zandlaag is, maar dit is pas in een veel
latere fase van belang.

Afbeelding 23 bodemsoort (uit: StructuurvisiePlus 2020)

Topografische hoogte
Duidelijk is te zien dat Etten-Leur op een heuvelrug is gebouwd. Hoe verder naar het noorden hoe lager het
landschap. De gemiddelde hoogte in het plangebied loopt van 0 tot 2 meter. Opgemerkt moet worden is dat voor
uitbreiding in noordwestelijke richting de hoogtes onder NAP liggen, wat een grotere kans op natte voeten is.

Afbeelding 24 hoogtekaart (uit: StructuurvisiePlus 2020)

Hydrologie
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Op de kaart in afbeelding 25 is te zien dat een groot gedeelte rond Etten-Leur intermediair gebied is. Intermediair
gebied is de overgang tussen het kwel gebied, en het infiltratiegebied. Volgens de structuurvisie treed hier
afwisselend met de grondwaterstand, infiltratie of kwel op. Het gebied ten noorden van de Westpolderplas,
tussen de twee hoofdwaterstromen is een kwelgebied. Hier is de kans groot dat het grondwater dicht tegen het
maaiveld ligt. Bij ontwikkeling dient hier rekening mee gehouden te worden.

Afbeelding 25. Hydrologie (uit: StructuurvisiePlus 2020)

Cultuurhistorisch landschap
In Etten-Leur is het behoud van de cultuurhistorie een belangrijk onderwerp. Zo zijn de historische kernen van
grote waarde, maar ook enkele dorpslinten waar vaak monumentale gebouwen kenmerkend zijn voor het
straatbeeld. Vanuit de stadskern van Leur, B in afbeelding 26, loopt een dorpslint die langs de Leursche vaart tot
aan de Zevenbergen loopt.

Afbeelding 26. cultuurhistorische waarden kaart (uit: StructuurvisiePlus 2020)

Archeologische verwachting
Vanuit het cultuurhistorisch onderzoek is er ook een onderzoek door RAAP gedaan naar de kans op
archeologische vondsten rond de bebouwde kom. Er dienen voor ontwikkeling altijd proefboringen gedaan te
worden, echter in afbeelding 27 is te zien dat in het plangebied een lage tot middelmatige verwachting is op
mogelijke archeologische vondsten.
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Afbeelding 27. Archeologische waarden kaart (uit: StructuurvisiePlus 2020)

2.2.3

Fysieke belemmeringen

Gasleiding
Vanuit Etten-Leur loopt er en gasleiding, in beheer van de Gasunie, van zuid naar noord langs de haven door het
gebied. Voor uitbreiding en bouw zijn de geldende regels van toepassing wanneer er rond de
hoofdgasttransportleiding gegraven moet worden. Hiervoor dient een klic-melding en een melding bij de Gasunie
gedaan te worden. Vanuit de Gasunie is er meegedeeld dat de leiding niet meer in gebruik is. Voor verwijdering
dienen er extra kosten meegenomen te worden.
Hoogspanningskabels
Op ca. 200 meter ten noorden van de Westpolderplas staan hoogspanningsmasten, die van oost naar west
lopen. Zie afbeelding 28. De hoogspanningsmasten zullen binnen het ontwerp blijven staan, maar wel als
belemmering opgenomen worden voor toekomstige uitbreidingen.

Afbeelding 28. hoogspanningskabel en milieucirkels
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Milieucirkels
In het gebied komen enkele bedrijven voor die een milieucirkel hanteren, enkele ten westen in het plangebied.
Dit betreffen een championkwekerij en een loon- en grondbedrijf welke respectievelijk een milieucirkel van 200 en
50 meter hanteren. Verder zijn er een boomkwekerij en een paardemelkerij in het zuid-westen van het plangebied
gevestigd en enkele bedrijven in het oosten waaronder een veehouderij en een tuinder. Deze bedrijven liggen net
buiten het plangebied (Zie afbeelding 28).

2.3

Provinciaal en gemeentelijk beleid

Vanuit het beleidskader is gezocht naar draagvlak voor de ontwikkelingen in het poldergebied. Het beleid wordt
gecommuniceerd via structuurvisies en bestemmingsplannen. In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste
punten uit het provinciaal en gemeentelijke beleid beschreven, die voor het gebied van toepassing zijn.
2.3.1 Provinciaal beleid
Op 1 oktober 2010 heeft het college van Provinciale Staten de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (verder
genoemd: SVRO) vastgesteld. In dit SVRO zijn de hoofdlijnen van het Provinciale Ruimtelijke Beleid tot 2025
vastgelegd (met een doorkijk naar 2040). Vanuit dit beleid is de kaart in afbeelding 29 opgesteld.

Afbeelding 29: Visie Provincie Structurenkaart (bron: brabant.nl)

Op deze kaart is onder andere aangegeven waar natuurgebieden zich bevinden en ook in welke richting er ruimte
is voor verstedelijking het zogenoemde zoekgebied voor verstedelijking. De provincie vindt het belangrijk dat
waterberging, recreatie, toerisme, natuur, en voorzieningen in het buitengebied in gelijke mate wordt ontwikkeld.4
Uit het provinciaal beleid blijkt dat de bescherming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) van belang is voor
het behoud van de natuurlijke waarden in het buitengebied. Daarnaast is het voor de provincie van belang dat de
wateroverlast in de regionale watersystemen wordt aangepakt. Er moet meer aandacht besteed worden aan de
gevolgen van klimaatveranderingen bij gebiedsontwikkeling. Hier liggen mogelijkheden voor koppeling van
bijzondere woon/werkmilieus met het omliggende landelijk gebied en vergroting van het recreatief uitloopgebied.5
2.3.2 Gemeentelijk beleid
De belangrijkste twee beleidsvormen die binnen de gemeente gehanteerd worden om ontwikkeling te reguleren
zijn de structuurvisie en het bestemmingsplan. Het wezenlijke verschil tussen deze twee is dat een
bestemmingsplan juridisch bindend is voor burgers en overheid en de structuurvisie niet. De structuurvisie geeft
de visie van de gemeente op de langere termijn weer. Bestemmingsplannen worden ontworpen met de
structuurvisie als fundering.
4
5

2011, Structuurvisie ruimtelijke ordening Provincie Noord-Brabant. (p. 72)
2011, Structuurvisie ruimtelijke ordening Provincie Noord-Brabant. (p. 33,34)
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Tevens is met de structuurvisie als leidraad de “Woonvisie 2007-2015” opgesteld die de basis vormt voor de
regulering van de woningvoorraad.
Structuurvisie
De gemeentelijke structuurvisie gebruikt als basis de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de Provincie. Veel
onderdelen zijn daaruit overgenomen en vertaald naar de omgeving van Etten-Leur. Hieronder volgen enkele
citaten uit de Structuurvisie van Etten-Leur (Structuurvisie Plus 2020) die relevant zijn voor de ontwikkeling van
het gebied.
Visie op landschap en natuur
Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk. Aspecten als de bodem en het watersysteem, het
landschap en de cultuurhistorie van een gebied staan daarin centraal. Etten-Leur is trots op haar landelijk erfgoed
dat voortkomt uit de geschiedenis die zij heeft met de land- en tuinbouw. De openheid van het landschap in het
noordelijk deel van Etten-Leur is een uitermate waardevolle karakteristiek. In de verstedelijkingsband ontbreken
echter duidelijke relaties met het omringende landschap. In de Leur is het gedeeltelijk dempen van de Leurse
Vaart daar een voorbeeld van maar ook de nieuwe rijksweg A58, die ondanks de zorgvuldige landschappelijke
inpassing, een sterke scheiding heeft veroorzaakt tussen bebouwde kom en het omringend landschap.
De natuurwaarden van het poldergebied kunnen worden geconserveerd en versterkt door geringe uitbreiding en
de mogelijkheid tot onderlinge koppeling middels ecologische verbindingszones. Daarnaast is de afstemming
tussen verschillende functies en het grondgebruik met ecologie een kans voor de versterking van de
natuurwaarden (bijvoorbeeld door gebieden voor waterretentie te plaatsen in bepaalde noordelijke gebieden).
Etten-Leur heeft een zeer aantrekkelijk en gevarieerd buitengebied. Er is sprake van een sterke verwevenheid
van landbouw, natuur, water en recreatie. In het kleigebied (uiterst noorden) richt het beleid zich op het behoud
en de versterking van natuurwaarden langs de beken en dijken. Uitsluitend een extensieve vorm van recreatief
gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, kanovaren. In het overgangsgebied (met o.a. de Westpolderplas)
is het beleid gericht op het herstel, behoud en ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden. Natuur kan
gecombineerd worden met een vorm van extensieve recreatie gericht op de natuur.6
Er dient meer aandacht te zijn voor uitloopgebieden vanuit het stedelijk gebied naar het buitengebied. Daar waar
in een bestaande situatie sprake is van een harde begrenzing dient deze behouden te blijven. Bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen dient nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de overgang met het landelijk
gebied. Op deze wijze kan een evenwicht ontstaan tussen de huidige en nieuwe situatie. Uitgangspunt is dat er
een (ecologische) verbinding ontstaat tussen het stedelijke groen en het landelijk gebied dan wel dat deze
versterkt wordt en er recreatieve routes (wandel- en fietsroutes) worden aangelegd.7
Visie op de Westpolderplas
Bij intensivering van de recreatieve functie van de Westpolderplas dient er nadrukkelijk aandacht te zijn voor de
natuurfunctie. De Westpolderplas zal een lokale functie behouden en een functie kunnen krijgen in een netwerk
van routegebonden extensieve recreatie. Belangrijke constatering is dat het gaat om een lokale en geen
regionale functie. Meer bebouwing en een grootschalige uitbreiding of verdubbeling van de waterplas verhouden
zich niet tot het karakter van het gebied. Voor de functie van recreatief buitenwater is een grotere ligweide en
verruiming van het strand aan de randen aan te bevelen8.

StructuurvisiePlus 2020, p. 79
StructuurvisiePlus 2020, p. 79
8 StructuurvisiePlus 2020, p. 97
6
7
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Afbeelding 30. Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (bron: Structuurvisie2020 Etten-Leur

In afbeelding 30 is het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld in kaart gebracht. Etten-Leur heeft hier, met
onderliggend de Provinciale Structuurvisie, in haar visie aangegeven welke gebieden behouden dienen te blijven
als landelijk gebied en stedelijk gebied. Hierin is aangegeven wat zoekgebieden zijn voor eventuele uitbreiding
voor verstedelijking, maar ook voor landschapsontwikkeling.
Dagrecreatie en toerisme
Recentelijk is een onderzoek verricht naar de functie van de Westpolderplas voor dagrecreatie. Een belangrijke
constatering daarbij is, dat de Westpolderplas en het bijbehorende paviljoen naast een functie voor
locatiegebonden recreatie een spin in het web kunnen zijn voor de routegebonden recreatie zoals fietsen,
kanovaren, skeeleren en wandelen. Uitgangspunt daarbij is dat het open karakter van het gebied behouden blijft.
Door het wegvallen van het buitenzwembad in het centrum, zullen de recreatieve activiteiten rond de
Westpolderplas hierin kunnen voorzien.9
Op het gebied van sport en recreatie zijn er geen plannen vanuit de gemeente bekend om hierin verder te
ontwikkelen, terwijl het aantal inwoners in Etten-Leur blijft groeien. Wel is Etten-Leur recentelijk op zoek naar een
nieuwe locatie voor het zwembad.
Bestemmingsplan
Bestemmingsplannen zijn voor overheden en burgers juridisch bindend. Bestemmingsplannen zijn gebaseerd op
de structuurvisie.
De Westpolderplas valt onder het bestemmingsplan “Brandseweg-Keen” welk op het moment van schrijven
herzien wordt. Echter om de mogelijkheden rondom de Westpolderplas te onderzoeken moet er tevens een
geheel ander bestemmingsplan geraadpleegd worden, namelijk het bestemmingsplan Etten-Leur buitengebied,
omdat het poldergebied in het buitengebied ligt. Ook dit wordt op het moment van schrijven herzien. Bij grotere
ontwikkelingsplannen, waarbij zowel het buitengebied als de Westpolderplas betrokken worden, zullen beide
bestemmingsplannen geraadpleegd moeten worden.
Het bestemmingsplan “Brandseweg-Keen” zegt het volgende over de Westpolderplas:
9

StructuurvisiePlus 2020, p. 81
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“De Westpolderplas (inclusief de waterzuivering) en de jachthaven met bijbehorende voorzieningen hebben de
bestemming „Water-Recreatie.‟ Deze gronden zijn hoofdzakelijk bedoeld voor een natuur- en recreatieplas met
bijbehorende dagrecreatieve voorzieningen en een jachthaven. Daarnaast zijn vijf camperplaatsen toegestaan.
Het is niet de bedoeling dat de boten in de jachthaven gebruikt worden voor permanente bewoning. Woonboten
zijn dan ook niet toegestaan. Ook een kampeerterrein c.q. camping is niet gewenst. Binnen deze bestemming is
het toegestaan om nog een gebouw van maximaal 50 m² te bouwen. Dit gebouw moet een directe relatie hebben
met de jachthaven of de recreatieplas. Bijvoorbeeld een douche- en wasgelegenheid voor de camperplaatsen of
de jachthaven of een bergplaats. Er kan nog afgeweken worden van de gebruiksregels ten behoeve van een
winkel in watersportartikelen. Dit is passend bij de recreatieplas en de jachthaven10.”
In het bestemmingsplan „Buitengebied‟ wordt aangegeven dat de omliggende kavels van de Westpolderplas een
agrarische bestemming hebben.11
Woonvisie
In het Nieuwbouwprogramma 2011 staat dat er van 2016 tot 2020 nog maximaal ruimte is voor 641
nieuwbouwwoningen. Hierin hanteert de gemeente de verdeelsleutel 30% goedkope woningbouw, 30%
middeldure woningen en 40% dure woningen12.
De nieuwbouw zal zich vooral moeten onderscheiden van de bestaande woningvoorraad en van wat er in
gemeenten om ons heen wordt gebouwd13.
Bij de woningbehoeftenberekening is rekening gehouden met de maatschappelijke tendensen van de
individualisering en het langer zelfstandig wonen van senioren. Tot 2030 zal de gemeente Etten-Leur
geconfronteerd worden met een forse toename van het aantal ouderen. In 2030 zal een derde van de inwoners
ouder zijn dan 55 jaar.14
Etten-Leur gaat nadrukkelijk voor groene woonmilieus in ontwikkelingsgebieden15.
“Zachte” overgangen tussen de woonwijk en het landelijk gebied hebben de voorkeur, waardoor het realiseren
van een recreatief uitloopgebied aan de rand van de stad mogelijk wordt.16

2011, voorontwerp-bestemmingsplan “Brandseweg-Keen
2011, Kaart conceptbestemmingsplan buitengebied
12 2011, Prognoses ontwikkeling woningvoorraad en bevolking Etten-Leur vanaf 2011
13 2011 Voortgangsnotitie Woonvisie en relevante ontwikkelingen Etten-Leurse woningmarkt 2010
14 2005, StructuurvisiePlus 2020
15 2007, Woonvisie 2007-2015
16 2005, StructuurvisiePlus 2020
10
11

Pagina | 24

Ontwikkelingsvoorstel poldergebied Etten-Leur

2.4

Trends & ontwikkelingen

Dit hoofdstuk behandelt de algemene en recreatieve trends en ontwikkelingen. Deze vormen samen met de
omgevingsanalyse en het beleid de basis van waaruit de uitgangspunten voor de visies worden bepaald. Er
worden voornamelijk trends en ontwikkelingen behandeld die van invloed zijn op Etten-Leur. Echter is het soms
noodzakelijk deze vanuit een groter perspectief te benaderen. Dit geldt voornamelijk voor de recreatieve trends
en ontwikkelingen.
2.4.1 Algemene trends & ontwikkelingen
Vergrijzing
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de samenstelling van de bevolking in Nederland de komende
decennia gaat veranderen. Hierin zal een verschuiving optreden waarbij het aandeel ouderen de komende tijd
flink gaat stijgen met een hoogtepunt over 30 jaar. Rond 2038 is 24% van de bevolking 65 jaar of ouder17.
Ouderen vormen daardoor een steeds omvangrijkere doelgroep. Deze doelgroep heeft relatief veel tijd en geld
ter beschikking.
Tot 2030 zal de gemeente Etten-Leur geconfronteerd worden met een forse toename van het aantal ouderen. In
2030 zal een derde van de inwoners ouder zijn dan 55 jaar.18
Ecologische ontwikkelingen
Wetenschappers verwachten dat het in de toekomst steeds harder en vaker zal gaan regenen in Nederland.
Hierdoor zullen rivieren soms grote hoeveelheden water te verwerken krijgen met het gevaar dat ze buiten hun
oevers treden. (www.ruimtevoorderivier.nl). Hiertegen is de overheid de laatste jaren maatregelen aan het treffen
door het verhogen van dijken en het creëren van overloopgebieden. Een van de gevolgen hiervan is dat er meer
land aan de natuur wordt teruggegeven, waardoor er minder grond overblijft om te ontwikkelen. Hier is de laatste
jaren op ingespeeld door het toepassen van het zogenaamde dubbel ruimtegebruik. Een voorbeeld hiervan is het
combineren van de functie waterberging met de functie wonen of landbouw.
Uitgesproken groene woonmilieus (villawijken, landgoederen) zijn nog schaars. Bij de ontwikkeling van
nieuwbouwlocaties en de inrichting van de stadsranden zal de komende jaren gezocht worden naar de
mogelijkheden om deze plaatselijk een nog groener karakter te geven. Etten-Leur kiest nadrukkelijk voor groene
woonmilieus op ontwikkelingslocaties19.
“Zachte” overgangen tussen de woonwijk en het landelijk gebied hebben de voorkeur, waardoor het realiseren
van een recreatief uitloopgebied aan de rand van de stad mogelijk wordt. Daarnaast wil Etten-Leur een
versterking van de natuurwaarden door het grondgebruik met ecologie te combineren, bijvoorbeeld door
gebieden voor waterretentie te plaatsen in het noorden van Etten-Leur20.
Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
De laatste jaren is er sprake van een stijging van het aantal huishoudens. Oorzaken hiervoor zijn jongeren die
langer alleen blijven wonen alvorens te gaan samenwonen, meer echtscheidingen en ouderen die langer alleen
wonen voordat zij naar een verzorgingsinstelling vertrekken. Dit geldt ook voor Etten-Leur.

2011, CBS.nl
2005, StructuurvisiePlus 2020, p. 57
19 Woonvisie 2007-2015, p. 16
20 2005, StructuurvisiePlus 2020, p. 63
17
18
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2.4.2 Recreatieve trends & ontwikkelingen
De provincie hecht belang aan de verbreding van toerisme. De behoefte aan recreëren probeert men te
versterken door meer variatie aan te brengen in het soort recreatie.
Toerisme en recreatie is, na gezondheidszorg, de tweede grootste economische activiteit in de wereld. In
Nederland groeit de sector recreatie en toerisme sneller dan andere sectoren. Steeds meer mensen gaan vaker
op vakantie21.
Rustgevend en natuur
Als gevolg van toenemende drukte en stress in zowel de werk- als de privé-omgeving, blijft de vraag naar
recreatie in een rustgevende en natuurlijke omgeving in het landelijke gebied stijgen. Recreatie is echter niet
alleen maar het “opladen van de accu” of een “tijdelijke ontsnapping uit het dagelijks leven”. Persoonlijke vorming
– zowel fysiek, psychisch als maatschappelijk – in en door de vrije tijd wordt steeds belangrijker.22
Economische recessie
De economische recessie zorgt voor een verschuiving in het reisgedrag van mensen. Steeds meer Nederlanders
verblijven in Nederland. Ook Duitsers zoeken het dichter bij huis en kiezen vaker Nederland als reisbestemming.
Daarnaast stijgt het aantal dagtochten als gevolg van een daling in het aantal vakanties. Mensen gaan vaker een
dagje uit ten koste van langere vakanties.
Meer concreet betekenen bovengenoemde ontwikkelingen het volgende voor de vraag naar recreatie:
-

Vrijetijdsgedrag tijdens dagtochten wordt steeds gevarieerder;
Toenemende vraag naar actieve, sportieve en (in)spannende activiteiten;
Genieten van een aantrekkelijke omgeving: zowel natuur, water, stad als platteland;
Toenemende vraag naar kwaliteitsproducten en goede dienstverlening betekent hogere eisen aan het
aanbod aan recreatievoorzieningen;
Toenemende vraag naar extensieve, routegebonden landrecreatie;
Toenemende behoefte aan informatie en educatie over natuur, milieu en cultuurhistorie;
Toenemende behoefte aan gethematiseerde activiteiten;
Toenemende vraag naar een geclusterd aanbod van vrijetijdsmogelijkheden;
Toenemende belangstelling voor vakanties in eigen land.23

Vergrijzing
Senioren dragen flink bij (35%) aan de totale binnenlandse vakantiebestedingen. Voor Noord-Brabant zijn de
senioren een belangrijke groep. De vergrijzing biedt kansen, maar ook uitdagingen voor ondernemers in de
vrijetijdssector. Zo gaan senioren graag op vakantie in eigen land, maar stellen zij extra eisen aan de soort
voorzieningen zoals meer comfort en luxe.24
Ook valt de vergrijzing onder de bootrecreanten op. Ruim 70% van de bootbezitter is boven de 50 jaar oud. De
provincie Noord-Brabant geeft aan dat hiervoor gewaakt moet worden.25

2007, Kenniscentrum recreatie p. 13
2002, beleidsplan toerisme haaksbergen, p. 20
23 2002, beleidsplan toerisme haaksbergen, p. 22
24 2007, Kenniscentrum recreatie p. 20
25 2011, Bemanning Paraat voor Water Rijk, bijeenkomst
21
22
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Ecologische ontwikkelingen
Vakanties in het binnenland worden steeds populairder omdat er steeds strengere regels ontwikkeld worden om
de CO2 uitstoot te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de vliegtax waardoor verre reizen steeds minder
aantrekkelijk worden.
De trends van nu zijn groen, duurzaam, ecologisch en biologisch . Door alle berichtgeving over
klimaatveranderingen en de milieuproblematiek zijn mensen bewuster met de aarde dan voorheen. Het
duurzaam reizen is niet meer alleen iets van de „rugzaktoerist‟. Uit onderzoek van TravelEssence blijkt dat meer
dan 70% van de hoger opgeleide Nederlanders het milieubeleid van touroperators in overweging neemt bij het
maken van een boeking26.
De schaarse beschikbare vrije tijd moet zo optimaal mogelijk ingevuld worden. De vraag naar kwaliteit zal
daardoor toenemen. De recreant is veel kritischer en veeleisender geworden. Ook de behoefte aan comfort en
luxe neemt toe, vooral onder de oudere doelgroep, maar ook rust en eenvoud scoren hoog.27

26
27

2008, Toeristisch trendrapportage Brabant 2007/2008, p. 5
2007, Kenniscentrum recreatie p. 20
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3 Analyse
De analyse is voortgekomen uit overleg met gemeenteambtenaren en horecaeigenaren alsmede de bestudering
van de bestaande situatie, het beleidskader, de trends en ontwikkelingen met als resultaat een conclusie met de
grootste kansen en beperkingen.

3.1

Bestaande situatie

Hieronder volgt een samenvatting van de mogelijkheden en belemmeringen:
Mogelijkheden
- De recreatieve functie van de Westpolderplas, jachthaven en paviljoen lenen zich uitstekend voor een
uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in Etten-Leur;
- Zoekgebied ontwikkeling van een nieuw binnenzwembad. Een nieuw binnenzwembad zou goed passen
in de uitbreiding van de recreatieve functie van de Westpolderplas;
- Het aantrekkelijke natuurlandschap in het buitengebied van Etten-Leur in combinatie met dagrecreatie.
Belemmeringen
- Hoogspanningsmasten ten noorden van de Westpolderplas;
- Bedrijvigheid ten westen van de Westpolderplas, door de wettelijk verplichte stankcirkels;
- Ecologische verbindingszone in het noorden;
- De cultuurhistorische waarde van de Leursche vaart voor Etten-Leur;
- Gastransportleiding langs de Leursche vaart.
De belangrijkste fysieke belemmering wordt gevormd door de hoogspanningsmasten in het noorden. In de
nieuwe situatie moet rekening gehouden worden met een veiligheidszone van 50 meter rondom deze masten. Dit
wil zeggen dat 50 meter vanaf het hart van de mast geen bebouwing mag plaatsvinden. Een tweede beperking
zijn de omliggende agrarische bedrijven waarvoor milieu- en/of stankcirkels gelden. Niet alleen moet rekening
gehouden worden met de milieu- en/of stankcirkels van bestaande bedrijven maar ook met de milieu- en/of
stankcirkels van toekomstige bedrijven die wellicht in de visie van de gemeente terugkomen. Het is echter
moeilijk te bepalen hoe groot deze zijn aangezien ze per bedrijf door een onafhankelijk bureau vastgesteld
worden.
In het noorden van Etten-Leur liggen twee belangrijke natuurgebieden, die onderdeel uitmaken van de
ecologische verbindingszone. Buiten deze natuurgebieden heeft de gemeente ook een deel van de
Westpolderplas als natuurgebied aangemerkt. Ten westen van de plas ligt een vogelbroedgebied voor de
oeverzwaluw, dit is een beschermende vogel. Uitbreiding in deze richting is beperkt mogelijk.
In het kader van cultuurhistorische waarde moet de gehele Leursche vaart behouden blijven. Het is wel mogelijk
om vertakkingen te realiseren. De Zevenbergseweg naast de Leursche vaart vormt geen direct obstakel voor
ontwikkelingen. Als laatste beperking is er een gasleiding die langs de Leursche vaart loopt. Inmiddels is deze
afgesloten en bij de Nederlandse Gasunie moet de vraag neergelegd worden of deze leiding verwijderd mag
worden.
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3.2

Belangrijke beleidsuitgangspunten

Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten uit de Provinciaal Structuurvisie en Gemeentelijke
Structuurvisie.
Provinciaal Structuurvisie
De belangrijkste punten uit de Provinciale structuurvisie zijn:
- Er moet genoeg variatie in het buitengebied zijn. Dit betekent o.a. evenwicht tussen waterberging,
recreatie, toerisme, natuur, landschap en voorzieningen.
- Waterstructuren moeten beter beleefbaar worden waarbij water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen
een goede samenhang moeten hebben. Als gevolg van het klimaatprobleem zal dit belangrijk worden.
- Bijzondere woon- werkmilieus krijgen meer mogelijkheden, door vergroting van het recreatief
uitloopgebied in het buitengebied.
Gemeentelijke structuurvisie
De belangrijkste aspecten die Etten-Leur noemt in haar beleid op het gebied van recreatie, toerisme en
ruimtelijke ontwikkeling rondom de Westpolderplas zijn:
-

Geen grootschalige intensieve recreatiefuncties;
Nadrukkelijke aandacht voor de natuurfunctieontwikkeling;
De Westpolderplas zal zijn lokale functie moeten behouden;
Geen grootschalige uitbreiding;
Geen verdubbeling van de waterplas;
Behoud van het open karakter van het gebied;
Nadrukkelijk aandacht besteden aan de overgang van stedelijk naar landelijk gebied in geval van
nieuwe ontwikkelingen, stedelijk en landelijk groen beter met elkaar verbinden;
In het overgangsgebied is het beleid gericht op herstel, behoud en ontwikkeling van de natuur;

Bestemmingsplan
Vanuit de structuurvisie zijn de volgende kaders opgesteld in het bestemmingsplan:
-

Westpolderplas is hoofdzakelijk bedoeld voor een natuur- en recreatieplas met bijbehorende
dagrecreatieve voorzieningen en een jachthaven;
Vijf camperplaatsen toegestaan;
Woonboten zijn niet toegestaan;
Kampeerterrein c.q. camping is niet gewenst;
Het omliggende gebied heeft als bestemming „agrarisch‟;
Landschappelijke inpassing van belang.

Woonvisie 2007 Etten-Leur
De belangrijkste aspecten uit de woonvisie zijn:
-

-

Uit woningbehoeftenberekening blijkt dat er tot 2020 een maximaal van 640 extra nieuwbouwwoningen
gerealiseerd mag worden. De verdeling daarvan is: 30% goedkope, 30% middeldure en 40% dure
woningen.
Nadruk op groene woonmilieus op uitleglocaties en aantal binnenstedelijke appartementen wordt
verminderd.
In 2030 zal een derde van de inwoners van Etten-Leur ouder zijn dan 55. Extra zorg aandacht is
hiervoor gewenst.
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Uit de voorgaande punten van de structuurvisie en het bestemmingsplan blijkt dat Etten-Leur voor het
poldergebied een conserverend karakter heeft gecreëerd. Mede door het grote natuurgebied noordelijk van de
plas wil zij dan ook geen verstedelijking, of andere grootschalige uitbreiding.
Middels de harde grens van de recent gebouwde woonwijken De Keen en Schoenmakershoek beschrijft de
gemeente in het vigerende bestemmingsplan dat woninguitbreiding richting het noorden in principe niet mogelijk
is. Dit komt overeen met de Provinciale structuurvisie die voornamelijk stuurt op binnenstedelijke herontwikkeling
in plaats van uitbreiding.

3.3

Belangrijke trends & ontwikkelingen

De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn:
- Vergrijzing, groei aantal ouderen. Deze hebben meer geld te besteden maar hebben ook andere eisen;
- Klimaat wordt belangrijker bij consument en overheid. Vaker flinke regenbuien. Waterberging wordt
belangrijk;
- Etten-Leur kiest voor groene woonmilieus;
- Grote belangstelling voor het wonen en recreëren aan het water;
- Aantal huishoudens groeit. Jongeren wonen langer alleen, en ouderen blijven vitaal en krijgen zorg aan
huis;
- Rustgevende natuur tijdens vakanties wordt belangrijker door drukke samenleving;
- Door economische recessie gaan mensen eerder in eigen land op vakantie;
- Toenemende behoefte aan variatie in vrijetijdsactiviteiten;
- Mensen genieten van aantrekkelijke omgeving;
- Trends zijn groen, ecologisch en biologisch.
Uit de kerncijfers van Etten-Leur blijkt dat natuur en sportieve recreatie op de derde plek komt als het gaat om de
voorkeur van mensen. Daarnaast blijkt uit de beleidsnota cultuur, toerisme en recreatie dat plattelands- en
natuurrecreatie in opkomst is. Dit wordt geconstateerd door de dagrecreatieverblijven.

3.4

Gevolgtrekkingen

Uit de analyse blijkt dat er een aantal tegenstrijdige factoren zijn die zowel beperkend als stimulerend werken, te
weten: water, natuur, wonen en recreatie.
Water
Zoals uit de trends en ontwikkelingen blijkt, is water een steeds belangrijker aspect aan het worden. Door
klimaatveranderingen zal waterberging een belangrijk onderdeel vormen bij ontwikkelingen. Ook binnen de
gemeente Etten-Leur is dit terug te zien, met name het poldergebied is hier een belangrijk voorbeeld van. Binnen
het plangebied moet dus rekening gehouden worden met waterberging. Water als verbindingselement tussen
natuur en recreatie zal een terugkerende factor moeten zijn. De Westpolderplas kan hier een belangrijke rol in
spelen.
Natuur
Het poldergebied heeft een belangrijke natuurwaarde voor Etten-Leur. Ook de trends en ontwikkelingen wijzen
erop dat de maatschappij steeds meer ecologisch bewust wordt. Etten-Leur geeft nadrukkelijk aandacht aan de
natuurfunctie van het gebied. Overgang van stedelijk naar landelijk groen is hierin belangrijk. Het accent voor de
gemeente ligt op groene woonmilieus. Een landelijk natuurlijk karakter van het gebied kan het behoud van natuur
bevorderen. Een ecologische uitstraling van de ontwikkelingen in het gebied kan hieraan een bijdrage leveren.
De gemeente wil echter geen grootschalige recreatie in het poldergebied en kiest ervoor om het natuurgebied te
behouden met slechts beperkte recreatie.
Pagina | 30

Ontwikkelingsvoorstel poldergebied Etten-Leur
Wonen
Zoals uit diverse onderzoeken blijkt komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens. Daarnaast is er een
toenemende vraag naar woningen voor ouderen omdat deze langer op zichzelf blijven wonen maar ook omdat de
vergrijzing verder toeneemt. Woonwensen van zowel jongeren als ouderen veranderen en er is een duidelijke
tendens naar ruimere en duurzamere woningen. Dit legt een grote druk op de huidige woon- en
uitbreidingslocaties en gemeentes moeten steeds creatiever worden om invulling te geven aan deze
woonwensen. Een evenwichtige opbouw van de inwonerpopulatie is belangrijk voor de instandhouding of
uitbreiding van zowel de primaire als de secondaire voorzieningen. Woongenot en privacy worden als belangrijk
ervaren en de belangstelling voor wonen aan water stijgt. Wonen en recreëren worden op die manier verenigd.
Recreatie
De Westpolderplas heeft voor Etten-Leur een belangrijke recreatieve waarde. Opvallend is dat er in het noordelijk
buitengebied geen verblijfsmogelijkheden zijn. Dit is verklaarbaar omdat in de structuurvisie wordt vermeld dat
het gebied uitsluitend gebruikt mag worden voor dagrecreatie. Binnen het huidige beleidskader worden scherpe
eisen gesteld aan de mogelijkheden tot ontwikkeling in het buitengebied. Strenge eisen omtrent
recreatiemogelijkheden geven zowel de havenexploitant maar ook ander initiatiefnemers weinig ruimte om te
ontwikkelen. Dit kan nadelig zijn voor de groei van Etten-Leur. Hoewel er wel diverse initiatieven zijn geweest zijn
de ontwikkelingen in het noorden van Etten-Leur op een laag pitje gezet. Hier liggen echter kansen voor EttenLeur. Recreatie betekent toeristen en toerisme betekent inkomsten.
Conclusie
De vier aspecten lijken tegenstrijdig met elkaar te zijn. Het behoud van natuur verhoudt zich op het eerste gezicht
niet met de een toenemende vraag naar woonruimte en recreatiemogelijkheden. Toch zijn er voorbeelden waar
natuur, woon- en recreatiefunctie gecombineerd zijn met behoud van de natuurwaarden. Om deze woon- en
recreatieve functie optimaal te benutten is echter een nieuwe visie nodig, met de mogelijkheden, kansen en
belemmeringen van het gebied als uitgangspunten.
Om een gevarieerd aanbod aan wonen en recreatie te creëren zullen er diverse mogelijkheden bekeken worden.
Uit de gebiedsanalyse blijkt dat er twee minicampings en enkele hotels zijn. Het aantal vakanties in Nederland
stijgt, en er is een toenemende vraag naar unieke verblijfsmogelijkheden. Een combinatie van platteland, natuur
en water zou hierop kunnen inspelen.
Met als thema „water‟ in het gebied, is er een mogelijkheid gecreëerd voor de locatie van het nieuwe zwembad.
Uit de gebiedsanalyse en de structuurvisie blijkt dat de gemeente op zoek is naar een nieuwe locatie voor een
zwembad. Een zwembad in combinatie met de zwemplas als buitenbad onderstreept de uniciteit van het plan.
Bovendien ontstaat zo de mogelijkheid om het zwembad te combineren met andere recreatieve functies.
Verder blijkt dat er behoefte is aan woningen op groene uitleglocaties in het buitengebied. Een belangrijk
gegeven is dat in 2020 een derde van de bevolking ouder is dan 55. Door individualisme is er een stijging in de
woningbehoefte. De uniciteit van woningen op of in het water rond het gebied zal een toegevoegde waarde
hebben voor het gebied.
De huidige structuurvisie van de gemeente geeft geen duidelijk beeld hoe de combinatie van waterhuishouding,
natuur, wonen en recreëren er in de toekomst uitziet. Indien de gemeente Etten-Leur oplossingen wil bieden voor
de wijzigingen in de vraag naar woonwensen en recreatiemogelijkheden dan zal de visie op het poldergebied op
een andere, meer creatieve wijze vormgegeven moeten worden zonder de natuurwaarden geweld aan te doen
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en met de aanleg van ecologische verbindingszones. Nieuwe ontwikkelingen maken duurzaam bouwen mogelijk
waarbij inpassing in het landschap zeer goed mogelijk is.
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4 Planontwikkeling
4.1

Ontwerpuitgangspunten

Aansluitend op de analyse is de volgende doelstelling geformuleerd:
“Het bedenken van een innoverend, ecologisch en maatschappelijk verantwoord ontwikkelingsconcept dat een
toegevoegde waarde heeft voor Etten-Leur in het algemeen, en het recreatief havengebied van Etten-Leur in het
bijzonder”.
Vanuit de analyse en de doelstelling zijn de volgende doelen geformuleerd:




Innoverend Ecologisch en Maatschappelijk verantwoord bouwen;
Behoud van natuurwaarden;
Verblijf- en recreatiemogelijkheden aan het water creëren.

4.1.1 Innoverend Ecologisch en Maatschappelijk verantwoord bouwen
Er zijn maar weinig bedrijven die als hoogste eis hebben; “voldoen aan wet- en regelgeving”. Concepten worden
steeds meer afgerekend op doelstellingen die verder gaan dan alleen het voldoen aan de wet. Steeds meer
worden concepten maar ook ondernemingen beoordeeld op hun houding naar de maatschappij en omgeving.
Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB) en Ecologische Bouwen (EB) zijn hier voorbeelden van en zijn
tevens nauw met elkaar verbonden. Vaak hangen hier innoverende technieken en/of ontwerpen aan vast. Bij
MVB en EB staan dan ook de duurzame waarden voorop.
Etten-Leur heeft al een stap in de goede richting gedaan door de recent gebouwde woonwijken uit te rusten met
bijvoorbeeld een waterhuishoudingstechniek. Een techniek die het grondwater op peil houdt door regenwater van
straten en daken regelrecht op het grondwater te lozen. Echter op stedenbouwkundig niveau is Etten-Leur
redelijk traditioneel gebleven. Dit is te verklaren door de schaarser wordende grond en de stijgende bevolking.
Ook Etten-Leur ontkomt er niet aan om zoveel mogelijk woningen te bouwen op zo min mogelijk grond. Toch
heeft Etten-Leur de recent gerealiseerde woonwijken zo ontworpen dat water en natuur nadrukkelijk aanwezig
zijn. Hier is dus aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord en ecologisch bouwen. Deze duurzame
trend wordt voortgezet naar het buitengebied.
4.1.2 Behoud van natuurwaarden
Water en natuur zijn twee belangrijke aspecten die uit de analyses naar voren zijn gekomen. Het accent zal
komen te liggen op behoud van natuur en berging van water. Naast dat berging van water een puur functionele
functie heeft, zal het ook een toegevoegde waarde gaan leveren aan het natuurbehoud. Water zal het verbindend
element worden tussen bebouwing en natuur.
Behoud van natuurwaarden is echter een breed begrip en bestaat uit meer dan alleen her en der groen terug te
laten komen in een concept. Wanneer breed geïnterpreteerd betekent het dat de natuur niet mag wijken voor
verstedelijking. Indien deze doelstelling wordt betrokken bij de ontwikkeling van een bouwwerk dan wordt deze
term vaak verbonden met ecologische en duurzaam bouwen.
Uit de analyse is duidelijk geworden dat natuurwaarden een grote rol spelen voor Etten-Leur en dat het open
karakter van het gebied zeer waardevol is. Logisch gevolg dat Etten-Leur in het plangebied zeer hoge eisen stelt.
Deze eisen worden meegenomen in de besluitvorming met betrekking tot de uitstraling van het gebied. Hierbij
geldt, de natuur mag niet “meer” lijden dan al het geval was. Tevens dient dit uitgangspunt ook de toenemende
maatschappelijke belangen op het gebied van natuur en milieu.
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4.1.3 Verblijf aan het water
Verblijf aan het water is een nieuwe dimensie die Etten-Leur nog niet kent. Zelfs in Nederland staat verblijf aan
het water nog in de kinderschoenen. Omdat water het verbindend element zal gaan worden tussen bebouwing en
natuur ligt hier een mogelijkheid om de trend van “water in de wijk” in de twee woonwijken op een hoger niveau
door te zetten naar het buitengebied. Hierdoor zal het innovatieve karakter van het concept onderstreept worden
en zal ook Etten-Leur zijn stempel drukken op de visie van “Verblijf aan het water”.
Verblijf aan het water is meer dan alleen wonen aan het water. In het kader van dit uitgangspunt is verblijf aan het
water breed geïnterpreteerd. Zo is gebleken uit de analyses dat Etten-Leur een locatie zoekt voor een nieuw
binnenzwembad, een vorm van verblijf aan het water. Ook de jachthaven met paviljoen heeft betrekking op deze
term. Daarnaast is er een toekomstige vraag naar woningen geconstateerd in het beleid, waar een unieke
mogelijkheid ligt voor wonen in combinatie met water.
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4.2

Ruimtelijke onderbouwing

4.2.1 Beschrijving van de visie
Het project is in drie deelgebieden opgesplitst vanwege de omvang van het gebied en vanwege de drie
verschillende functies gesplitst in wonen, dagrecreatie en verblijfsrecreatie. De impressies van deze
deelgebieden staan in bijlage één tot en met vier.
In het eerste deelgebied staat dagrecreatie centraal. Het plan voor de uitbreiding van de Westpolderplas betreft
de realisatie van een binnenzwembad en de uitbreiding van de jachthaven. In deelgebied twee zal
verblijfsrecreatie gebouwd worden in de vorm van een bungalowpark aan het water. Deelgebied 1 zal moeten
voorzien in de behoeften van deelgebied 2 op het gebied van recreatievoorzieningen. Als laatste zullen er in
deelgebied 3 woningen in verschillende prijsklassen worden gerealiseerd.
4.2.2 Deelgebied 1
In het eerste deelgebied (zie Afbeelding 31) zal dagrecreatie versterkt worden vanwege de centrale ligging in het
plangebied. Dagrecreatie vormt zo de verbinding tussen wonen en verblijfsrecreatie. Deelgebied 1 ligt tegen het
noorden van woonwijk “De Keen”. Aan de westkant ligt de grens aan de Leursche vaart, in het noorden tegen de
ecologische verbindingszone en in het oosten tegen de Meeuwisdijk.
In de visie op deelgebied 1 wordt de Westpolderplas uitgebreid en wordt een binnenzwembad gerealiseerd met
een aansluiting op de Westpolderplas als buitenzwembad en wordt de jachthaven vergroot.

Figuur 31. Deelgebied 1
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Uitbreiding Westpolderplas
Het gebied zal moeten voorzien in de recreatieve functies voor het bungalowpark. Daarnaast zal deelgebied1
moeten voorzien in de zwembehoefte van Etten-Leur, nu en in de toekomst. Om deze redenen zal de ligweide en
het strand, grenzend aan het paviljoen van de jachthavenexploitant blijven bestaan en uitgebreid worden naar het
noorden. Daarnaast zal ook het zwemgedeelte van de Westpolderplas vergroot worden om aan deze behoefte te
voldoen.
De Westpolderplas in zijn geheel zal uitgebreid worden maar blijft wel gescheiden van de Leursche vaart om het
cultuurhistorische karakter van de vaart te behouden. Daarnaast betreft het twee verschillende soorten wateren.
De plas wordt jaarlijks door het waterschap voor zwemwater gecontroleerd. In de vaart is het mogelijk dat er
meer vervuiling zit door lozing van vuil water vanuit de wijken, zoals regenwater ed. waarbij ook vuil van straten
mee wegspoelt.
De huidige Westpolderplas heeft de uitstraling van een door de mens gemaakte creatie. Een abstracte vorm. Dit
is te verklaren door de kavelgrenzen die gebruikt zijn. En mogelijk ook doordat hierdoor het verkavelingpatroon
zichtbaar blijft. De nieuwe plas zal een gebogen oeverlijn krijgen waardoor de plas de vorm krijgt van iets wat
door de natuur is gecreëerd. Hiermee wordt er getracht het waterrijk gebied van voordat er landbouw was terug
te brengen.
In het noorden van de nieuwe Westpolderplas zal een vloeiende overgang gecreëerd worden met de
aangrenzende ecologische hoofdstructuur.

Figuur 32. Impressie Strand bij de jachthaven

Figuur 33. Impressie Westpolderplas

In het zuidwesten wordt de Westpolderplas uitgebreid om een verbinding te vormen tussen dagrecreatie en
wonen. Aan deze “arm” zullen enkele waterwoningen gerealiseerd worden. Hier wordt in het hoofdstuk van
deelgebied 3 verder op ingegaan.
Uitbreiding jachthaven
De jachthaven en het bijbehorende paviljoen zullen op hun huidige locatie blijven bestaan. Vanwege de centrale
ligging is de jachthaven makkelijk toegankelijk voor zowel het eigen deelgebied als voor de andere deelgebieden.
Uit onderzoek van de jachthavenexploitant blijkt dat er een toenemende vraag is naar extra ligplaatsen vanwege
het toenemende aantal passanten. Om die reden wil de jachthavenexploitant de jachthaven met 70 extra
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ligplaatsen uitbreiden. Vanwege het vervallen van de functie van het helofytenfilter zou deze uitbreiding gemaakt
kunnen worden op de plaats waar nu het helofytenfilter ligt.
Binnenzwembad
Het zwembad zal voor een deel op de nieuwe Westpolderplas komen te liggen. Ter vervanging van een
traditioneel buitenzwembad wordt er een aansluiting gemaakt aan de Westpolderplas. Deze aansluiting zal
bestaan uit een ligweide en strand. Deze ligweide zal aanzienlijk kleiner zijn dan de huidige ligweide naast het
paviljoen zodat er geen concurrentie ontstaat. Wel zal er een buitenglijbaan aangelegd worden. Echter, omdat de
bezoeker moet betalen voor toegang naar het binnenzwembad en niet voor de ligweide naast het paviljoen, zal
hierdoor geen concurrentievervalsing ontstaan.
Het zwembad zal esthetisch opgaan in de natuur. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van technieken
zoals groene gevels en groene daken. Het complex zal opgebouwd worden uit gebogen vormen waarbij het dak
aan de zuidzijde tot de grond doorloopt om te voorkomen dat het gebouw nadrukkelijk aanwezig is in het
landschap. Om het geheel nog meer te integreren in de natuur, en de natuur voor iedereen toegankelijk te maken
wordt op het dak van het zwembad een publiekelijk toegankelijk “park” gecreëerd. Vanaf deze, in het gebied
zeldzame hoogte, kan het publiek mooi genieten van het uitzicht over de natuur.

Figuur 34. Impressie nieuwe binnen zwembad

Figuur 35. Impressie nieuwe binnenzwembad
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Het innovatieve karakter van het geheel wordt onderstreept door het gebruik van duurzame technieken die ervoor
zorgen dat het zwembad energieneutraal wordt. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, speciale
zuiveringsinstallaties, energiebesparende verlichting, warmtepompsystemen en andere technieken.
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4.2.3 Deelgebied 2
Het tweede deelgebied ligt tegen het oosten van deelgebied 1, tegen de wijk “Schoenmakershoek”. In het
noorden grenst het gebied aan de ecologische hoofdstructuur. In het oosten, zuiden en westen ligt de grens
respectievelijk tegen de Donkerstraat, de huidige harde begrenzing van de woonwijk “Schoenmakershoek” en de
Zevenbergseweg.

Figuur 36. Deelgebied 2

In deelgebied 2 wordt verblijfsrecreatie gebouwd in de vorm van een bungalowpark. Het bungalowpark zal zich
onderscheiden van andere bungalowparken doordat het gehele park op een kunstmatig eiland ligt. Door de
aansluiting op de Leursche vaart kunnen gasten desgewenst een bootje huren en via de Leursche vaart NoordBrabant ontdekken. Ook kunnen recreanten met een eigen boot, een bungalow huren om op deze manier de
beschikking te hebben over meer luxe. Het bungalowpark zal ontsloten worden via de Zevenbergseweg. Ter
hoogte van de jachthaven komt een brug waarmee het bungalowpark verbonden wordt met deelgebied één en
tevens een aansluiting creëerd op de fiets- en wandel routes van Etten-Leur.

Afbeelding 37. Impressie bungalowpark

Het bungalowpark zal geïntegreerd worden in de natuur. Materiaalgebruik speelt hierbij een significante rol. Er zal
gebruik worden gemaakt van groendaken. In aanvulling op het traditionele groen rondom de bungalows is er de
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mogelijkheid voor gasten om gebruik te maken van de op de bungalow aangelegde daktuin. Daarbij zorgt een
groen dak voor goede isolatie.
4.2.4 Deelgebied 3
Als laatste zullen in het derde deelgebied woningen gerealiseerd worden, dit deelgebied ligt in het zuidwesten
van de Westpolderplas tegen de westzijde van woonwijk “De Keen”.

Afbeelding 38. Deelgebied 3

Om eenheid te creëren met de overige bebouwing zal de opzet en stijl van de wijk hetzelfde worden als woonwijk
“De Keen”. De eigen identiteit van de wijk wordt verkregen door de nadrukkelijke aanwezigheid van water en
natuur.
Woningen
Er zijn verschillende type woningen aan de Rijsdijk gebouwd bij de bouw van woonwijk De keen. Er zijn tweeonder-één-kap woningen, drive-in woningen, starterswoningen en enkele vrijstaande huizen gebouwd. De
zichtzijden naar het plangebied zijn verschillend. Sommige woningen staan met de voorkant naar het plangebied
gericht en andere woningen weer met de achterzijde. Bij de bouw van woonwijk de keen is dus een grote
diversiteit aan randbebouwing gecreëerd.
In het nieuwe plan zal er een groenstrook vanuit het poldergebied doorgetrokken worden tot aan het Gildebos. Dit
heeft twee reden. Ten eerste wordt het uitzicht voor de woningen uit woonwijk de keen dan niet belemmerd en
ten tweede wordt op deze manier het groen van het poldergebied de bebouwing van Etten-Leur in getrokken in
de vorm van een natuurlint.
Ruimtelijke indeling
Om de vloeiende overgang van de bebouwing naar de natuur te creëren worden er een aantal eisen gesteld aan
de ruimtelijke indeling en fysieke eigenschappen van de woningen. Als eerste zal de structuur van de verkaveling
en de Hanekinderstraat gehandhaafd blijven vanwege de eerder genoemde cultuurhistorische waarde. Dit is een
eis vanuit de gemeente om de historische landbouwkavelindeling te behouden. Ten tweede zal de bouwhoogte
en de dichtheid van de bebouwing richting het buitengebied geleidelijk aan lager worden.
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De Westpolderplas wordt voor een klein gedeelte in de wijk doorgetrokken. Aan dit gedeelte komen woningen te
staan in het duurdere segment.

Afbeelding 39 en 40. Impressie waterbungalows

4.3

Doelgroepen

Er worden een tweetal doelgroepen onderscheiden op basis van verblijf. Enerzijds zijn er de recreatieve
voorzieningen waar een tijdelijk verblijf voor wordt gerealiseerd en heeft een commercieel karakter. Anderzijds is
er de doelgroep voor de woningen. Deze voorzieningen zijn voor permanente bewoning en heeft geen
commercieel karakter.
Doelgroep recreatieve voorzieningen
Voor de recreatieve voorzieningen wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen, te weten:
1. Volwassenen met kinderen
Gezinnen met jonge kinderen tot ca. 12 jaar. Vrijwel altijd worden de kinderen begeleid. Kinderen willen spelen in
het water of op het strand met andere kinderen, maar altijd onder toezicht. Af en toe een ijsje of een frietje met
snack moet kunnen. De omgeving moet overzichtelijk, schoon en veilig zijn.
2. Volwassenen zonder kinderen
Volwassenen zonder kinderen met een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar is dit een steeds groter wordende
doelgroep. Veelal zijn dit eenpersoons- of tweepersoonshuishoudens die het drukke leven even achter zich willen
laten door een rustigere omgeving op te zoeken. De natuur is per uitstek hiervoor geschikt. Toch is enige vorm
van luxe en comfort welkom.
3. Jeugd
Hiermee worden de inwoners bedoeld met de leeftijd tussen de 12 en 20 jaar. De pubertijd begint en de
zoektocht naar een eigen stijl begint. De eerste stappen naar het individualisme zijn gezet. Deze groep wil zich
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het liefste een beetje afzonderen (van ouders bijvoorbeeld). Het is een actieve groep opzoek naar nieuwe trendy
uitdagende activiteiten, liefst met vrienden.
4. Senioren
De groep 55 plussers zal een aanzienlijke bevolkingsgroep worden. Ook in Etten-Leur zal deze groep groeien tot
een derde van de bevolking. Een groep met relatief veel vrije tijd en geld op zoek naar rust, ruimte, comfort en
luxe.
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4.4

Planologische aspecten

Voor de uitvoering zal er een grondiger onderzoek uitgevoerd worden voordat er een vergunningsaanvraag
ingediend kan worden voor de omgevingsvergunning. Hiervoor zijn er een aantal onderzoeken die nader
uitgewerkt dienen te worden. Dit zijn:
-

De Waterhuishouding
Archeologisch en cultuurhistorische waarde
Bodem
Ecologie
Geluid
Bedrijven milieuhinder
Verkeer en parkeren
Kabels en leidingen
Juridische aspecten

4.4.1 Waterhuishouding
In de Europese kaderrichtlijn water en de vierde nota van waterhuishouding is het beleid met betrekking tot
waterbeheer vastgelegd. Het beleid is gericht op het duurzaam behandelen van water, waarborging van
veiligheid en beperking van kans op hinder van water overlast en droogte. Om hiervoor te zorgen zal de
watertoets moeten worden uitgevoerd. In het watertoetsproces zijn drie stadia te onderscheiden. Een informatie
moment waarbij de waterbeheerder informatie over de plannen ontvangt, een formeel adviesmoment waarop de
waterbeheerde zijn advies geeft en een beslismoment waarop het bevoegd gezag (meestal de gemeente)
aangeeft wat zij met het advies doet. (rijksoverheid.nl)
Het grondwaterpeil ligt tussen de 0,2 en 1,4 meter onder maaiveld. Door een uitbreiding zou het grondwater zich
mogelijk anders kunnen gedragen. Hierdoor is van belang dat de waterbeheerder Brabantse Delta vroeg wordt
betrokken bij de uitbreiding van de Westpolderplas. Voor er begonnen mag worden met de ontgraving moet er
eerst onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van de uitbreiding op het grondwater. Om de wateruitbreiding
te kunnen verantwoorden moeten de bestaande waterlopen zoveel mogelijk behouden te blijven.
Het oppervlaktewater van de bungalows, wordt via de Leursche Haven afgevoerd. Het regenwater van de
woningen en de bungalows zal in de plas afgevoerd worden. Het afvalwater van de bebouwing zal via een
filtersysteem worden afgevoerd. Door gescheiden watersystemen in de binnen huishoudens kan water bespaart
worden. In Afbeelding 42 is te zien hoe het het watergebied komt te liggen ten opzichte van het NAP.

Afbeelding 41. Grondwaterstand Poldergebied

Afbeelding 42. Hoogte boven NAP
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4.4.2 Archeologie en cultuurhistorie
Op 1 september 2007 is het Verdrag van Valletta ondertekend. Hiermee is de Wet op de archeologische
monumentenzorg in werking getreden. Deze is gericht op het behouden van archeologische waarden in de
bodem. Uitgangspunten hierin zijn het streven naar behoud van archeologie en het betrekken van archeologie in
de processen van ruimtelijke ordening. Hierin is het uitvoeren van onderzoek naar archeologische waarde in het
plangebied noodzakelijk. En als laatste het "verstoorder betaalt"-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk
voor de kosten van het archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten . (wetten.overheid.nl)
De gemeente Etten-Leur heeft in 2009 naar aanleiding van deze nieuwe wet doen besluiten een beleidsnota op
te laten stellen door RAAP archeologisch adviesbureau. Deze beleidsnota Archeologie van de gemeente EttenLeur is te vinden op de website van Etten-Leur. Historische stedenbouwkundig en landschappelijk vormen een
belangrijke bron van informatie en inspiratie voor historiebeleving en lokale identiteit. Ieder bodemarchief bevat
namelijk een aantal karakteristieke en regio-eigen kenmerken. Deze vormen de basis voor de cultuur historische
identiteit van een dorp of stad en zijn inwoners. Belangrijke argumenten om het cultureel erfgoed in kaart te
brengen en te conserveren zijn identiteit van het gebied behouden, wetenschap en educatie en duurzaamheid en
ecologie. (Beleidsnota RAAP, blz 11)
De belangrijkste Cultuurhistorische waarden van Etten-Leur zijn onder andere de wegen en vaarten als
historische linten. De Leursche haven en de Zevenbergseweg vormen lijnen waaraan de
ontginningsgeschiedenis aan af is te lezen, ook de hanekinderstraat westelijk van het plangebied is een lint van
cultuurwaarde. In het vooronderzoek is de Leursche Haven al genoemd als waardevol, deze zal in
planontwikkeling behouden blijven. De Zevenbergseweg loopt middendoor het plangebied, maar zal ook
behouden blijven. Voor een doorgang met de boot naar het bungalowgebied in de Oostpolder zal er een brug
komen. Ook is er cultuurhistorische waarde toegekend aan de verkaveling waarin oude patronen van historische
landbouw zichtbaar is. Op Afbeelding 43 is te zien dat het gebied in de Westpolder een cultuurhistorische
waardevol gebied is.

Afbeelding 43. Cultuur historische waarde kaart
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In dit plan zal er gegraven worden in het gebied en er zal een functieverandering plaatsvinden welke deels het
cultuurhistorisch gebied beslaat. Het gebied zal een lichte bebouwing krijgen maar zijn natuurlijke uitstraling
behouden en zelfs versterken doordat er een natuurlijk en waterrijk landschap ontstaat. Uit het rapport van RAAP
blijkt dat er een lage verwachting voor archeologische vondsten is. Toch zal door de omvang van het project
hiervoor een verkennend archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden.
4.4.3 Bodem
Wanneer er handelingen verricht worden in de bodem dient daar melding van gedaan worden, volgens artikel 28
Wet bodembescherming. (Wetten.overheid.nl) De bodem zal moeten worden onderzocht op verontreiniging van
bodem en grondwater. Uit vooronderzoek blijkt dat de ondergrond een zandbodem betreft wat geschikt zal zijn
voor de bebouwing. Nader onderzoek dient wel gedaan te worden naar de bepaling van de diepte van de
draagkrachtige laag. Voor de afgraving zal een aanvraag voor ontheffing moeten worden ingediend. De
verwijderde grond zal gebruikt worden voor ophoging van bebouwingsgebied en zal deels worden verkocht.
4.4.4 Ecologie
Flora- en Faunawet en EHS
In het noorden grenst het plangebied aan de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Leursche Haven is een
strook van de EHS verder is er geen natuurgebied als Natura2000 in of rond het plan gebied. Door toename van
de bebouwingsdichtheid in het gebied kan verstoring optreden voor de omgeving (fauna). Daarnaast kunnen de
omliggende natuurwaarden worden aangetast. Omdat het plangebied met een Ecologische hoofdstructuur te
maken heeft zal een natuurwaardenonderzoek moeten plaatsvinden. Hierin zal onder andere worden onderzocht
hoe de natuur er nu uitziet en wat de effecten zouden zijn op de natuur. Ook zal in dit onderzoek de volgens de
Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in het gebied in kaart worden gebracht.
MER
Het Milieu Effecten Rapport volgt uit de milieueffectrapportage (m.e.r.), deze onderzoekt de milieugevolgen van
een plan of project en de (milieuvriendelijkere) alternatieven. (rijksoverheid.nl)
Omdat dit rapport consequenties kan hebben voor de ontwikkeling is het van belang om deze in het vroeg
stadium uit te voeren.
4.4.5 Geluid
In de Wet Milieubeheer zijn eisen opgenomen omtrent geluid. Het plangebied moet worden getoetst op de Wet
geluidshinder. In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de geluidwering voor bescherming tegen geluid van
buiten.
In en rond het plangebied liggen enkele bedrijven, welke geen noemenswaardige geluidsnormen hanteren. Rond
het gebied lopen enkele provinciale wegen welke een gemiddelde druk hebben. Verwacht wordt dat beide geen
invloed hebben op de mate van isolatie van de woningen en bungalows doordat deze op redelijke afstand liggen
van de wegen en bedrijven. Een nader onderzoek naar geluidsbelasting zal dat nog moeten bevestigen.
4.4.6 Bedrijven en milieuhinder
Bedrijven in de buurt van woningen kunnen hinder van geluid, geur, stof en gevaar veroorzaken. Voor een goede
ruimtelijke ordening is het waarborgen van voldoende afstand tussen bedrijven en woningen noodzakelijk.
Hiervoor worden in de milieuvergunning van bedrijven milieuzonering aangegeven in de vorm van milieu en
stankcirkels. In het plangebied staan enkele bedrijven waar nog nader onderzoek naar gedaan moet worden.
Een aantal bedrijven zal moeten worden uitgekocht. Mogelijk zal hier een onteigeningsprocedure voor moeten
komen. Hiervoor zullen extra kosten in de begroting opgenomen moeten worden.
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4.4.7 Verkeer en parkeren
Zoals al in de situatie analyse werd aangegeven is noord Etten-Leur goed ontsloten, ook met het openbaar
vervoer is de jachthaven goed bereikbaar. In de nieuwe situatie wordt er geen significante meerderheid verwacht
in het aantal voertuigen dat over de ontsluitingswegen rijdt. De ontsluitingswegen blijft zoals bestaand. Er zal wat
infrastructuur op kleine schaal, zoals erfwegen, bij komen, en er zal wat worden gewijzigd. Er zal een brug komen
over de verbinding tussen het uitloopgebied met het bungalowparkeiland en de Leursche Haven. En er zal een
kleine fiets- en wandelbrug komen welke de Hanekinderstraat voortzet over de nieuwe Westpolderplas. Verder
zal er lokaal een nieuwe infrastructuur aangelegd moeten worden voor het bungalowpark en de (water)woningen.
Om de natuurlijke uitstraling van het gebied zo min mogelijk te belasten wordt het gebied als autoluwe zone
ingericht. Dit wil zeggen dat auto‟s bij het zwembad in een ondergrondse of inpandige garage kunnen parkeren
en dat auto‟s bij uitzondering het bungalowpark mogen oprijden..
4.4.8 Kabels & leidingen
Ten noorden van de Westpolderplas staan hoogspanningsmasten die van oost naar west lopen. Bij de
ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met een veiligheidszone van 50 meter rondom deze masten. Dit
wil zeggen dat 50 meter vanaf het hart van de mast geen bebouwing mag plaatsvinden. Er dienen ook
maatregelingen te worden genomen voor de uitbreiding van de haven. In de risicokaart Brabant staat de
gasleiding aangegeven die het kleine industriegebied in het noorden voorziet van gas. Gasunie heeft laten weten
dat de leiding kan worden verwijderd, maar daarvoor dient een speciaal bedrijf ingeschakeld te worden. Voordat
er begonnen wordt met de bouw moet er een klic-melding worden gedaan om alle in de grond liggende leidingen
en kabels in kaart te brengen.
4.4.9 Juridisch aspecten
Voor de ontwikkeling van het plangebied, zijn er verschillende juridische aspecten die in acht genomen moeten
worden. Zo zal er grond verworven moeten worden. Er zal een herziening van het bestemmingsplan moeten
komen. Hiervoor komt de Wabo in aanmerking, welke zo goed als alle vergunningen die bij het project nodig zijn
omvat. Ook zal voor het nieuwe stedenbouwkundige plan de welstandscommissie een goedkeuring moeten
geven of het plan in het gebied past.
Bestemmingsplan wijziging
Het initiatief past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Wanneer vooraf geen intentie is geweest om een
andere bestemming aan het gebied te verlenen zal dit ook niet opgenomen zijn in het bestemmingsplan. Voor de
ontwikkeling in het gebied zal er een functieverandering plaatsvinden op grote schaal. Hiervoor zal het
bestemmingsplan herzien moeten worden. Zoals eerder is aangegeven is het bestemmingsplan op het moment
in vernieuwing, voor een nieuwe functie ontwikkeling zal dit in het voorontwerp meegenomen kunnen worden.
Wabo
Sinds halverwege 2010 is de Wabo van kracht, deze Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht zorgt voor een
allesomvattende wet op het gebied van de fysieke leefomgeving. (wetten.overheid.nl)
Voor de ontwikkeling zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo ingediend moeten worden. Het
gaat hierbij om een afwijking van planologische regeling met ruimtelijke onderbouwing, maar ook
milieuactiviteiten omdat er milieugebieden rondom liggen. Dit houdt in dat de uitgebreide procedure moet worden
doorlopen.
De volgende vergunningen en ontheffingen vallen onder deze „paraplu‟-vergunning, en zullen kort toegelicht,
toegepast worden (uit: wabo.nl) :
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-

-

-

bouwvergunning ingevolge de Woningwet en gebruiksvergunning en melding ingevolge het
Gebruiksbesluit;
ontheffingen bestemmingsplan en aanlegvergunning ingevolge de Wet ruimtelijke ordening; Zoals al
vermeld zal er een herziening van het bestemmingsplan moeten komen.
monumentenvergunning ingevolge de Monumentenwet; Een monument als bedoeld in de
Monumentenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of gemeentelijke
monumentenverordening. De monumentenvergunning zal in het gebied niet voor komen.
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Er zal bij bouw bemaling
plaatsvinden, hiervoor zal een tijdelijke vergunning aangevraagd moeten worden.
diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-, sloop-, aanleg- en de
kapvergunning, op basis van gemeentelijke en provinciale verordeningen;
vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet; Grenzend aan een natuurgebied is deze vergunning
zeker van toepassing. Vooral als er gedeeltelijk in het gebied gebouwd gaat worden. Voor het
opgeofferde natuurgebied zal er compensatie gezocht moeten worden.
ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet. Deze wet dient ter bescherming voor plant en diersoorten.
Doordat er in het gebied, vogelsoorten zitten die hier hun broedgebied hebben zal hiervoor een
vergunning moeten worden aangevraagd.

Na een inventarisatie van vergunningen in deze procedure zal er voor een gefaseerde vergunningaanvraag
gekozen moeten. Dit om eerst goedkeuring te krijgen voordat er met de volgende (uitvoerings) fase zal worden
verder gegaan.
Welstandscommissie
Naast de vergunningen dient er nog rekening gehouden te worden met de algehele uitstraling van het nieuwe
ontwerp. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Van inpassing in het beeld van de wijk en stad tot
bouwhoogtes van het nieuwe ontwerp. Dit laatste staat vaak in bestaande bestemmingsplannen, maar op het
moment dat er een nieuwe functie komt, dit niet aangegeven zijn en moet er gekeken worden naar wat er
mogelijk past in de omgeving op. Hiervoor wordt er gekeken naar wat er in de omgeving is, en mogelijke
historische waardes. Enkele aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden.
-

-

-

Markering van oriëntatiepunten als gebouwen, objecten of locaties die herkenbaar of beeldbepalend zijn
in het gebied. Voor het nieuw te ontwikkelen gebied zal de haven en de Westpolderplas het
oriëntatiepunt zijn wat het middelpunt zal zijn van de ontwikkeling. Verder zal de brug over de Leursche
Haven een belangrijke oriëntatiepunt zijn, en de hoogspanningsmasten in het noorden van het gebied.
Gebieden met (cultuur)historische waarde als genoemd in archeologie en cultuurhistorie.
Beschermde stadsgezichten zoals de boulevard langs de Leursche haven. Deze staat bekend als een
historisch stadsgezicht. Ook de Zwartebergse molen in het noorden van het gebied zal worden
gekenmerkt als beschermd stadsgezicht.
Beeldbepalende gebouwen zijn onder andere de monumentale panden langs de Leursche haven.

5 Uitvoerbaarheid
Uit de voorgaande onderdelen blijkt dat er nog een aantal veldonderzoeken uitgevoerd moeten worden voordat er
een vergunningsaanvraag ingediend kan worden. Er zal een watertoets gedaan moeten worden. Een goeie
samenwerking met waterschap is hier van belang. Naast de watertoets zal er een bodemonderzoek uitgevoerd
moeten worden om het zandpakket te onderzoeken, maar ook om mogelijke archeologische vondsten in kaart te
brengen. Andere onderzoeken zijn een oriënterend natuuronderzoek en een m.e.r. rapportage en een geluids- en
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geurhinder onderzoek. Deze onderzoeken dienen allen in een vroeg stadium uitgevoerd te worden, omdat
eventuele negatieve uitslagen een wijziging voor het project kunnen betekenen.

5.1

Economische uitvoerbaarheid

De haalbaarheid van het project wordt bekeken vanuit de verschillende deelgebieden. Voor elk deelgebied is er
een grondexploitatie opgezet voor de gemeente en eventuele investeerders. Op basis van Handleiding financiële
modellen bij PPS bij gebiedsontwikkeling28 is het volgende exploitatiemodel gebruikt. Deze wordt vervolgens
toegelicht.

Kosten
Functies
Verwerving grond
Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Herhuisvesting (incl sloop)
Bedrijven in deelgebied 3
Bouwrijp maken
Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
woonrijp maken
Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Landscaping
Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Afgraving Leurse Vennen

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

64
53
38

ha
ha
ha

€
€
€

57.500
57.500
57.500

€
€
€

6

st

€

3.000.000

4
0
13,3

ha
ha
ha

€
€
€

150.000
150.000
150.000

€
€
€

600.000
1.995.000

2
0
13,3

ha
ha
ha

€
€
€

200.000
200.000
200.000

€
€
€

400.000
2.660.000

32
26,5
19

ha
ha
ha

€
€
€

50.000
50.000
50.000

€
€
€

1.600.000
1.325.000
950.000

Eerste deklaag 0,7m1

260.750

m³

€

€

1.825.250

Zandafgraving 5m1 en 2m1
Bovenwijkse kosten
Onvoorzien
Diverse kosten
Planvoorbereidingskosten
Algemene projectkosten
Belastingen
Rente

1.465.000 m ³
10%
10%
30%

€
3
€ 42.662.750
€ 46.929.025
€ 51.621.928

€ 4.395.000
€ 4.266.275
€ 4.692.903
€ 15.486.578

3%

€

€

totale kosten

28

7

8.912.500

3.680.000
3.047.500
2.185.000

€ 18.000.000

267.375

€ 67.375.881

2004, Kenniscentrum PPS
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Opbrengsten
Functies
Verkopen gronden

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

Uitgeefbare kavels

133.000

m²

€

325

€ 43.225.000

Grond recreatiepark
Diverse opbrengsten

92.750

m²

€

50

€

Zandwinning

1.465.000 m³

€

7

4.637.500

€ 10.255.000

totale opbrengsten

€ 58.117.500

Saldo

€ -9.258.381

Kosten
Verwerving grond
De Verwervingskosten zijn bepaald op basis van de grondprijsmonitor-201029. Het betreft hier de prijs die betaald
wordt door de gemeente aan agrarische ondernemingen om de grond over te nemen. Volgens deze
grondprijsmonitor-2010 is deze prijs gemiddeld € 57.500,-- p/ha rond Etten-Leur. Bij deze calculatie is als
uitgangspunt opgenomen dat alle gronden aangekocht moeten worden met uitzondering van het Westpolderplas
gebied, deze is namelijk al in bezit van de gemeente.
Herhuisvesting
In deelgebied 3 staan enkele bedrijven die binnen het plangebied vallen. Om te ontwikkelen zouden deze
uitgekocht moeten worden. Hiervoor is een post van 3 miljoen euro opgenomen per bedrijf, dit is inclusief de
sloop. Dit bedrag is een eerste inschatting. Met de betreffende bedrijven zal onderhandeld moeten worden, voor
een exacte overname prijs.
Bouw en woonrijp maken
Hieronder valt het grondwerk, de infrastructurele voorzieningen, kunstwerken (o.a. bruggen) en straatmeubilair.
Deze kosten zijn wederom een initiële inschatting. Voor deze kosten is het civieltechnisch adviesbureau „Civil
Support‟ benaderd.
Landscaping
Omdat het projectgebied veel natuurgebied omvat is er een kostenpost opgenomen voor natuurontwikkeling.
Hiervoor is een € 50.000,- p/ha vastgesteld.
Afgraving kosten
Deze kosten staan voor de uitbreiding van de Westpolderplas en het watergebied rondom het bungalow eiland.
Hier worden twee soorten kosten gehanteerd, namelijk de grond die afgevoerd moet worden € 7,-- p/m3 en de
grond die herbestemd kan worden € 3,-- p/m3.

29

2010, grondprijsmonitor
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Bovenwijkse kosten, onvoorzien, diverse kosten, rente
De bovenwijkse kosten, voor extra infrastructurele voorzieningen, zal nader voor het project onderzocht moeten
worden. Onvoorzien is een percentage opgenomen welke tevens het risico zou moeten dekken. Voor diverse
kosten is een percentage opgenomen, deze omvat de planvoorbereidingskosten, algemene kosten en
belastingen. De rente zal voor de te maken financiële investeringen zijn. Voor deze kosten raming is wederom
adviesbureau Civil Support benaderd.
Opbrengsten
De grootste opbrengsten uit deze grondexploitatie zijn de verkopen van de gronden. Voor de woonrijpe
uitgeefbare kavels is een € 325,- / m² gerekend op basis van het gemiddelde in de gemeente. Voor het bungalow
eiland is een € 50,- / m² uitgegeven. Deze grond wordt verkocht als ongeroerde grond. Hiervoor zal een
parkexploitant zelf voor de inrichting zorgen.
Grond exploitatiemodel
Als keuze voor de manier van grondexploitatie zal er volgens een traditioneel samenwerkingsmodel
geëxploiteerd worden30. De gemeente neemt door de aankoop van alle gronden het risico opzich, maar zal
hierdoor wel de regie over het gebied behouden. Dit is van belang om de natuurwaarde te behouden. De
gemeente zal hierdoor niet alle gronden uitgeven.
5.1.1 Deelgebied 1: De Westpolderplas
Zoals uit de volgende exploitatiebegroting blijkt is er een begrotingstekort voor dit gebied van negen miljoen euro.
Dit is te verklaren door de hoge kosten voor de aankoop van de gronden en het afgraven. Ook het landscaping
neemt een groot deel van de kosten op zich. Daar tegenover staat wel een opbrengstenpost van afgraving en
verkoop van zandgrond.
Uitbreiding Westpolderplas
De Westpolderplas wordt ongeveer vier keer zo groot als deze nu is. Uit de analyse blijkt dat dit voornamelijk
zandgrond is. Deze zandgrond kan gebruikt worden bij de realisatie van verschillende projecten als woning- en
wegenbouw en kan derhalve dus verkocht worden en geld opbrengen voor de gemeente Etten-Leur. Op basis
van dit gegeven is een beraming gemaakt voor de opbrengsten.
De Westpolderplas beslaat ca. 60.000 m2. Bij een gemiddelde diepte van zes meter is de Westpolderplas 60.000
m2 x 5 = 300.000 m3.
Met deze gegevens mag het huidige aantal m3 verviervoudigd worden, 360.000 m3 x 4 = 1.200.000 m3

30

2004, Handleiding financiële modellen PPS
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Exploitatiebegroting deelgebied 1 Westpolderplas

Kosten
Functies
Verwerving
Grond
Herhuisvesting (incl sloop)
Bedrijven in deelgebied 1
Bouwrijp maken
Zwembad en haven
Woonrijp maken
Zwembad
Landskaping
50% van totale grond
Afgraving nieuwe stuk Wpp
Eerste deklaag 0,7m1
Zandafgraving 5m1
Bovenwijkse kosten
Onvoorzien
Diverse kosten
Planvoorbereidingskosten
Algemene projectkosten
Belastingen
Rente

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

64

ha

€

57.500

€

3.680.000

0

st

€

3.000.000

€

-

4

ha

€

150.000

€

600.000

2

ha

€

200.000

€

400.000

32

m²
m²
m3
m3
post
post
post

€

50.000

€

1.600.000

€
7
€
3
€ 11.056.000
€ 12.161.600
€ 13.377.760

€
€
€
€
€

1.176.000
3.600.000
1.105.600
1.216.160
4.013.328

€

€

110.400

240.000
168.000
1.200.000
10%
10%
30%

3%

3.680.000

Totale kosten

€ 17.501.488

Opbrengsten
Functies
Verkopen gronden
Uitgeefbare kavels
projectont
Grond recreatiepark
Diverse opbrengsten
Zandwinning

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

0
0

m2
m2

€
€

325
250

€
€

-

1.200.000

m3

€

7

€

8.400.000

€

8.400.000

Totale opbrengsten
Saldo

€ -9.101.488
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Binnenzwembad
De grond waar het binnenzwembad wordt gerealiseerd is al in eigendom van de gemeente aangezien het
zwembad op de huidige Westpolderplas komt te liggen.
Variant A
Het binnenzwembad zal door een externe partij geëxploiteerd worden. Op basis van de technische eisen die
eerder zijn vastgesteld is een initiële kostenraming gemaakt. Het zwembad bestaat uit ca. 2000 m2 bebouwd
oppervlak met een verwacht aantal jaarlijkse bezoekers van ca. 200.000. Al bekend is het gegeven dat het
zwembad duurzaam wordt en in de omgeving geïntegreerd wordt.
In Maastricht wordt al een dergelijk zwembad gebouwd en in 2012 opgeleverd. De stichtingskosten van dit
zwembad zijn geraamd op 22,5 miljoen euro met 8000 m2 en een verwacht aantal bezoekers tussen de 360.000
en 390.000 (‟t nieuwbouw zwembad De Geusselt Maastricht, ).
Het zwembad in Maastricht is dus qua oppervlak vier keer groter dan het toekomstige zwembad nabij de
Westpolderplas. Om de kosten voor het zwembad te bepalen is het opp. van het zwembad in Maastricht gedeeld
door de factor vier. In het meest gunstigste geval zal het zwembad 22,5 mln./4 = € 5.625.000,-- kosten. Echter
vanwege onder andere de esthetische eigenschappen, locatie en installaties zullen de stichtingskosten
waarschijnlijk hoger uitvallen. Een raming kan hier niet voor gemaakt worden aangezien er nog een exacte
invulling aan het zwembad gegeven moet worden.
De exploitatiekosten zijn niet meegenomen omdat realisatie particuliere initiatieven betreft. Hier is nader
onderzoek voor nodig met de meest actuele cijfers.
De grond van het zwembad kan de gemeente Etten-Leur verkopen aan de eigenaar van het zwembad. In dit
geval zou de grond excl. de grond voor de parkeerplaatsen 2000 m2 x € 300,-- = € 600 000,-- moeten opbrengen.
Een alternatief zou kunnen zijn dat de gemeente de grond in eigendom houdt en dat er erfpachtcanon betaald
wordt over de grond. Dit heeft het voordeel dat de stichtingskosten voor de eigenaar lager uitvallen. Echter de
maandelijkse lasten zullen hoger worden.
Omdat aan deelgebied één hoge eisen worden gesteld vanuit de gemeente is een erfpacht de meest reële optie.
Op deze manier houdt de gemeente de grond in eigendom en blijft zij er volledige zeggenschap over houden. Er
zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met de eigenaar omtrent de erfpachtduur en de hoogte van het
erfpachtcanon.
Uit de begroting blijkt dat de gemeente Etten-Leur verlies lijdt op de ontwikkeling van dit gebied
Variant B
In variant B gelden dezelfde stichtingskosten voor het zwembad, echter zal de gemeente Etten-Leur
verantwoordelijk zijn voor de exploitatie. Dit betekent dat de grond in eigendom blijft van de gemeente en dat er
geen kosten betaald worden voor de grond.
5.1.2 Deelgebied 2: “Bungalowpark “De Leurse Vennen”
In deelgebied twee wordt het bungalowpark gerealiseerd. De meest opvallende kosten zijn de grond
verwervingskosten, en landscaping van het natuurgebied. De gronden voor exploitatie worden niet woon of
bouwrijp opgeleverd, daarom valt de grondprijs lager uit. Hiervoor is een bedrag van € 50,- p/m2 geraamd.
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Eiland
In deelgebied 2 zullen de bungalows aan het water gerealiseerd worden. Ook hier zal de grond afgegraven
moeten worden om het eiland te creëren waar eerder in deze rapportage over gesproken is. Om het landschap
niet te veel te verstoren wordt uitgegaan van een ontgraving van 25% van het totale deelgebied. Dit is ca. 13.25
ha. Ofwel 132.500 m2. Om deze waterwegen bevaarbaar te maken wordt er voor de gemiddelde diepte drie
meter aangehouden.
Het eiland zal ca. 35% van het totale gebied beslaan. De grond zal verkocht worden aan een
bungalowparkexploitant.
Bungalowpark: “De Leurse Vennen”
Zoals hiervoor al vermeld, bestaat het bungalowpark uit 35% van het totale deelgebied. Dit is ca. 185.500 2 voor
het bungalowpark. Om het open karakter van het landschap te behouden wordt er een bebouwingsdichtheid van
5% aangehouden. Dit betekent dat 5% van de grond ook werkelijk bebouwt wordt met bungalows. Dit is dus
9.275 m2. Gemiddeld wordt de grote van een bungalow geschat op 100 m2. Dit verschild echter per doelgroep.
Sommige bungalows zullen groter zijn (150m2) omdat ze afgestemd zijn op een doelgroep van acht personen
waar andere bungalows kleiner zijn (50m2) vanwege een doelgroep van twee personen. Het gemiddelde valt dus
op 100 m2. Dit betekent: 9.275 m2/100 m2 = ca. 93 bungalows aan het water.
Uit de begroting blijkt dat de gemeente Etten-Leur ook hier verlies lijdt op de ontwikkeling van dit gebied.
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Exploitatiebegroting deelgebied 2 Bungalowpark ''De Leurse Vennen''

Totale kosten
functies
verwerving
Deelgebied 2
Herhuisvesting (incl. sloop)
Bedrijven in deelgebied 2
bouwrijp maken
wordt ongeroerd opgeleverd
woonrijp maken
wordt ongeroerd opgeleverd
landskaping
50% van gebied

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

53

ha

€

57.500

€

3.047.500

0

st

€

3.000.000

€

-

0

ha

€

150.000

€

-

0

ha

€

200.000

€

-

26,5

m2

€

50.000

€

1.325.000

Afgraving Leurse Vennen

132.500

m2

eerste deklaag 0,7m1

92.750

m3

€

7

€

649.250

zandafgraving 2m1
Bovenwijkse kosten
onvoorzien
diverse kosten
Planvoorbereidingskosten
Algemene projectkosten
belastingen
rente

265.000
10%
10%
30%

m3
post
post
post

€
€
€
€

3
5.816.750
6.398.425
7.038.268

€
€
€
€

795.000
581.675
639.843
2.111.480

€

3.047.500

€

91.425

€

9.241.173

3%

totale kosten

Opbrengsten
functies
verkopen gronden
uitgeefbare kavels
projectontw.

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

0

m2

€

325

€

-

grond recreatiepark
diverse opbrengsten

92.750

m2

€

50

€

4.637.500

zandwinning

265.000

m3

€

7

€

1.855.000

€

6.492.500

totale opbrengsten
Saldo

€ -2.748.673
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5.1.3 Deelgebied 3: Wonen in “De Leurse Vennen”
In deelgebied drie zullen woningen gerealiseerd worden om te kunnen voldoen aan de stijging van het aantal
inwoners. De grootste kosten post zal in dit gebied bestaan uit een post opgenomen als „‟herhuisvesting‟‟. Er
bevinden zich een aantal bedrijven in het gebied die niet passen in het nieuwe plan. Duidelijke is dat dit gebied
de grootste exploitatiekosten heeft, dit is te verklaren doordat de grond woonrijp gemaakt moet worden. In deze
visie zal 65% van het gebied uitgevoerd worden als infrastructurele voorzieningen zoals wegen, pleinen, groen
etc. Dit betekent dat 35% als bouwgrond verkocht zal worden aan projectontwikkelaars. Dit zijn dan ook gelijk de
grootste opbrengsten. Er zal in totaal een 133.000 m² aan verkaveling uitgegeven worden. Met een gemiddelde
kavelgrootte van 300m² kunnen hier 450 woningen ontwikkeld worden.
Deelgebied 3 Wonen in ''De Leurse Vennen''

Totale kosten
functies
verwerving
Deelgebied 3
Herhuisvesting (incl sloop)
Bedrijven in deelgebied 3
bouwrijp maken
35% van totaalgebied
woonrijp maken
deelgebied 3
landscaping
50% van gebied
Bovenwijkse kosten
onvoorzien
diverse kosten
Planvoorbereidingskosten
Algemene projectkosten
belastingen
rente

aantal

eenheid

eenheidsprijs

totaal

38

ha

€

57.500

€

6

st

€

3.000.000

13,3

ha

€

150.000

€

1.995.000

13,3

ha

€

200.000

€

2.660.000

19
10%
10%
30%

m2
post
post
post

€
50.000
€ 25.790.000
€ 28.369.000
€ 31.205.900

€
€
€
€

950.000
2.579.000
2.836.900
9.361.770

€

€

65.550

3%

2.185.000

totale kosten

2.185.000

€ 18.000.000

€ 40.633.220

Opbrengsten
functies
verkopen gronden

aantal

uitgeefbare kavels projectont 133.000
grond recreatiepark
0
diverse opbrengsten
zandwinning
0

eenheid

eenheidsprijs

totaal

m2
m2

€
€

325
250

€ 43.225.000
€
-

m3

€

7

totale opbrengsten

€

-

€ 43.225.000
Saldo

€

2.591.780
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5.1.4 Conclusie economische haalbaarheid
Uit de totale grondexploitatie blijkt een tekort van ruim negen miljoen euro. Dit is te verklaren door de post die is
opgenomen voor de herhuisvesting van de bestaande bedrijven. Ook is een grote investering in de
grondaankopen nodig. Veel kosten worden gedekt door de uitgifte van kavels en de verkoop van zand. Deze
opbrengsten zijn beide niet zonder risico. Hoewel het een aantrekkelijke locatie zal zijn, is de gronduitgifteprijs
evenals de grondprijs een verwachte opbrengst. In deze economische tijden zal er niet snel interesse zijn in zulke
projecten, zeker niet wanneer er een tekort is van negen miljoen euro.
Een sluitende begroting zal hiervoor nodig zijn. Waar er mogelijk ruimte ligt is in de uitgifteprijs van de gronden
voor het recreatiepark. Daarnaast zou het recreatiepark mee kunnen betalen aan de natuurontwikkeling omdat zij
voor een groot deel afhankelijk zijn van de uitstraling en sfeer van de omgeving.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Om maatschappelijk draagvlak te creëren zullen de plannen gepubliceerd worden in media. Er zullen
informatieavonden worden georganiseerd en er zullen impressie folders ontworpen worden. Ook kunnen mensen
meedenken met ontwerpen, er zal een ontwerpwedstrijd gehouden worden voor de ligging van het eiland en de
plas. Omwonende tijdig betrekken bij het project zal het draagvlak vergroten.
In het plan zal de cultuurhistorische waarde van het gebied aangetast worden door er een waterrijk
natuurrecreatie en woongebied van te maken. Dit zal echter in een open structuur worden opgezet dat zichtlijnen
niet of nauwelijks onderbroken worden. Daarnaast zal het plan het gebied eer aan doen door een waterrijk
natuurgebied terug te geven. De cultuurhistorie van het boerentijdperk is van waarde voor Etten-Leur maar het
watergebied uit de tijd voordat het door boeren werd gebruikt zal een andere cultuurhistorische tijd aanwijzen en
weer herleven. Dit is mede een argument aan de gemeente om deze ontwikkeling in overweging te nemen.
Uit te voeren onderzoeken zullen in de planning meegenomen moeten worden.
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Verklarende woordenlijst
EHS

EHS als Ecologische Hoofdstructuur is een Nederlands netwerk van beschermde
natuurgebieden bestaand uit: natuurgebieden, nationale parken, reservaten en
natuurontwikkelingsgebieden, grote wateren, en landbouwgebieden beheerd volgens
agrarisch natuurbeheer. Voor ontwikkeling gelden speciale spelregels, hiervoor geld
het „nee, tenzij-principe‟. (rijksoverheid.nl)

Extensieve recreatie

Individuele activiteiten, weinig voorzieningen Kleinschalige ondernemingen, locale
eigenaars,Lokale ambiance, Gastheer – gast relatie, Amateuristisch management,
Behoudens gezindheid, Seizoensgevoelige toerisme, Beperkte toerisme capaciteit
(D. Lane „‟What is rural tourism?‟‟ (1994))

Infiltratie

Het doorsijpelen van water door de bodem naar het grondwater (ook wel inzijging of
wegzijging genoemd).

Groene woonmilieus:

Woongebieden met veel groen en een natuurlijke uitstraling

Helofytenfilter:

Natuurlijke filter op basis van moerasplanten

Intensieve recreatie

Consumptief gerichte activiteiten en voorzieningen, Grootschalige ondernemingen,
Professioneel management, Ontwikkelingsgezindheid, Brede marketing, Full time
werknemers, Grote toeristencapaciteit (D. Lane „‟What is rural tourism?‟‟ (1994))

Kwel gebied:

Een kwelgebied is een gebied waar grondwater zich beweegt in de richting van het
oppervlak(tewater).

Stedelijk uitloopgebied

Multifunctionele gebruiksgebieden in de stadsrandzones van de grotere kernen. In
deze gebieden is sprake van een gevarieerde ruimtelijke structuur en een eveneens
gevarieerd (extensief en intensief) recreatief gebruik van de ruimte. Stedelijke
uitloopgebieden kunnen bestaan uit parken, bos- en natuurgebieden,
landbouwgebieden, gebieden met struinnatuur, openluchtrecreatiegebieden en
landgoederen.
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