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Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.
Verkenning transformatie van het bedrijventerrein



Sprendlingenstraat

Nijverheidsweg

OPGAVE

Een gebiedsvisie op te stellen voor 
de toekomstige ontwikkeling van het 
gebied (Kerkhoven) 
achter het KVL-terrein. 

De gebiedsvisie toetst de 
haalbaarheid en schept een 
perspectief voor mogelijke nieuwe 
ontwikkeling en functies. 

Tijdens het opstellen van de 
gebiedsvisie is besloten de 
zoeklocatie wat breder te trekken 
door ook de strook ten noorden van de 
Sprendlingenstraat onderdeel te maken 
van de gebiedsvisie. 



PROCES

De inhoud en uitvoering van de 
visie is mede afhankelijk van het 
draagvlak onder bestaande bedrijfs- 
en grondeigenaren en ontwikkelende 
partijen in het gebied. 

Deze partijen zijn daarom vroeg in 
het proces betrokken door middel 
van interviews en een presentatie. De 
mogelijke ontwikkelperspectieven zijn 
in een bijeenkomst met hen gedeeld. 
Het resultaat is een gebiedsvisie 
waarin verschillende belangen zijn 
verwoord.

Met het ter inzage leggen van de 
gebiedsvisie wordt ook de omgeving 
geïnformeerd.

Sprendlingenstraat

Nijverheidsweg



ANALYSE OPGAVE



GEBIED IN BEWEGING

• Het KVL-terrein is 
getransformeerd naar een hippe 
hotspot waar ruimte is voor 
wonen, werken en recreëren. 

• In KVL-Dorp staan circa 100 
woningen in een kleinschalige 
opzet.

• Ten noorden van de locatie ligt 
het oude buurtschap Kerkhoven. 

• Het huidige bedrijventerrein 
Kerkhoven ingeklemd tussen 
woongebieden aan de noord, oost 
en zuidzijde. 

• Kans om de ontwikkeling van 
KVL-terrein een passende 
afronding te geven.
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PLANNEN IN DE OMGEVING

• Nijverheidsweg west, 27 sociale 
appartementen 

• Wijzigingsbevoegdheid 
Nijverheidsweg 10 te wijzigen 
naar wonen. 

• Oostzijde KVL-terrein wonen 
tot aan de Ambachtsstraat 
doortrekken.

• Particuliere kavels noordzijde 
Sprendlingenstraat waarvoor 
verschillende plannen zijn 
ontwikkeld. 

• Een ontwikkelaar heeft 
een optie op verschillende 
bedrijfskavels in het gebied 
tussen de Sprendlingenstraat 
en de Nijverheidsweg, met de 
intentie om hier woningbouw te 
realiseren. 



OPGAVE EN KANSEN BE-
DRIJVEN IN OISTERWIJK

• Er is circa 5 tot 10 ha vraag naar 
bedrijventerreinen tot 2030 vooral 
vanuit lokale bedrijvigheid.

• Er is vooral behoefte aan kleine tot 
middelgrote bedrijfsruimtes (5000 
m2) met functioneel tot moderne 
uitstraling.

• Het huidige aanbod kan niet 
volledig voorzien in de vraag, 
kwalitatieve mismatch.

• Op gemeentelijk niveau is 
het leegstandsniveau niet 
problematisch (4%). 

• Bedrijventerrein Kerkhoven en 
Stokeind de grootste risico’s 
op leegstand bestaan vanwege 
bouwjaar, beperkte bouwhoogte en 
de gebruiksfunctie.

‘Ruimte voor groei in Oisterwijk’.  Stec Groep, 2019
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GESPREKKEN MET 
ONDERNEMERS

4 categorieën
• Ondernemers die gaan stoppen 

of verplaatsen naar een locatie 
buiten Oisterwijk.

• Ondernemers die bereid zijn om 
hun bedrijf te verplaatsen naar 
een andere locatie.

• Ondernemers die net 
investeringen en uitbreidingen 
hebben gedaan op de huidige 
locatie en niet te willen 
verplaatsen.

• Zelfrealisatoren, ondernemers 
die mee te willen doen in de 
ontwikkelingen en woningbouw 
willen realiseren. 

‘Wat betekent dat individueel voor mij en 

wat is de planning?’

‘Kan de gemeente mij dwingen om weg te 

gaan?’

‘Is er een uitplaatsruimte?’

‘Wat gebeurt er als ik niet meewerk?’



BELEIDSANALYSE

UITGANGSPUNTEN WONEN
• Woningbouwdifferentiatie 

om de leefbaarheid te 
vergroten en middels 
de realisatie van dure 
woningen, sociale koop 
financieel haalbaar te 
maken. 

• Nieuwe afspraken maken 
over de stichtingskosten 
voor sociale koopwoningen 
en het betaalbaar houden 
van sociale woningen 
(de prijs moet duurzaam 
sociaal zijn).

• De locatie kan een deel 
van de opgave voor 
het ontwikkelen van 

UITGANGSPUNTEN VERKEER
• Ontsluiting via de 

Ambachtstraat - 
Bedrijfsweg.

• Doortrekken van het 
fietspad langs de 
Ambachtstraat.

• Zuidelijke aansluiting 
op de rotonde 
Sprendlingenstraat-
Bedrijfsweg is een 
aandachtspunt.

• Voldoende parkeren 
realiseren passend bij de 
doelgroep. 

UITGANGSPUNTEN GROEN
• Vergroenen in kader van 

biodiversiteit en hittestress. 
• Behoud bestaande 

boomstructuren langs 
wegen en binnen het 
gebied.

• Onderzoek behoud bomen 
irt ophoging van het terrein.



UITGANGSPUNTEN RIOLERING 
EN WATER
• Het regenwater dient op 

perceel zelf verwerken.
• Rekening houden met het 

stedelijk micro-klimaat;  
water en groen, handhaving 
van bestaande bomen voor 
voldoende schaduw hoort 
bij het voorkomen van 
hittestress.

UITGANGSPUNTEN 
DUURZAAMHEID
• Woningen aardgasloos
• Duurzame situering van de 

bebouwing
• Gebruik maken van 

duurzame/ circulaire 
materialen met een zo klein 
mogelijke CO2-emissie.

• Voldoende laadpalen in het 
gebied voor elektrische 
auto’s.

• Alle woningen moeten 
voldoen aan de 
zogenaamde BENG- normen 
(bijna energie neutraal 
bouwen).



HAALBAARHEID



HAALBAARHEID

De meeste eigenaren zijn bereid om te 
verplaatsen of te stoppen. Er lijkt voldoende 
basis te zijn om te komen tot een transformatie 
naar woningbouw. 

Ruimtelijke haalbaarheid
Op basis van een sterkte en zwakte analyse is 
geconcludeerd dat transformatie naar wonen 
ruimtelijk haalbaar is. Aandachtspunt daarin is 
het versnipperd eigendom.

Planologische haalbaarheid
Deze transformatie naar woningbouw is niet 
voorzien in de regionaal gemaakte afspraken 
over de woningbouw. Nieuwe afspraken zijn bij 
transformatie dus noodzakelijk.

Om de transformatie, ongeacht welk scenario 
wordt gekozen, mogelijk te maken dient 
hiervoor een nieuw bestemmingsplan te 
worden opgesteld.

De huidige aanwezigheid van woningen in 
de directe nabijheid, belemmert reeds de 
daadwerkelijke vestiging van bedrijven in een 
hogere milieucategorieën. Voor bestaande 
bedrijven kunnen mitigerende maatregelen 
getroffen worden.



Financiële haalbaarheid en risico’s
De financiële haalbaarheid is afhankelijk van 
de medewerking van de eigenaren.  

Daarnaast zijn er een aantal gemeentelijke 
uitgangspunten die van invloed zijn op de 
financiële haalbaarheid zoals parkeerbeleid, 
waterbeleid en de mate waarin het 
noodzakelijk is op deze plek een groot aandeel 
sociale woningen te realiseren.  

Het verdient aanbeveling om in nader overleg 
met marktpartijen, eigenaren te bepalen welke 
scenario’s in welke mate en welke volgorde 
haalbaar zijn.



RUIMTELIJK PERSPECTIEF



Sterk ruimtelijk raamwerk



Ontwikkeling reageert op diversiteit van de bestaande randen

Verbinden nieuw KVL met 
Pannenschuur

Dorpse uitstraling

Duidelijke rand 
reageren op aangrenzend 

bedrijventerrein
Appartementen

Bijzondere woonvormen 
aansluiten op sfeer en 
uitstraling van landelijk 

gebied 
Middenhoge dichtheid



Inpassing appartementsgebouw Nijverheidsweg west Mogelijke doorontwikkeling Nijverheidsweg west 

1. 1.
2. 2.

3. 3.4.

1. Appartementsgebouw
2. Inrichting met
    groen en spelen
3. Groenstrook met parkeren
4. Rooilijn mogelijke 
    bouwmassa’s

Inpassing ontwikkelingen Nijverheidsweg west



Twee perspectieven

Starters

Ouderen

1 ouder gezin

Tweeverdieners

Gezinnen

Tweeverdieners

Gezinnen

Appartementen

Twee-onder-een- 
kap of vrijstaand

Grondgebonden woningen

Appartementen

Rug aan rug woning

Grondgebonden woningen

Bebo

Potentiële woonvormen en doelgroepen perspectief 1 Potentiële woonvormen en doelgroepen perspectief 2

Tweeverdieners

starters

ouderen

ouderen

Gezinnen

1 ouder gezin

starters

ouderen



Wonen

Wonen en werken

Bedrijven en kantoren

Perspectief 1: Collectieve Hoven



De Zwarte Hond - Bremen

https://architectuurfotografie.nu - Grote Boel Oosterhout

De Zwarte Hond - Typhoon Grunobuurt

Berkel Enschot

Perspectief 1 referenties

Veghels Buiten - De Heerd



Wonen

Wonen en werken

Wonen of kantoren

Perspectief 1: Dorpswonen aan het groen



Perspectief 2 referenties



VERVOLG



VERVOLG GEBIEDSVISIE

Ontwikkelaanpak
Omdat vrijwel alle gronden eigendom zijn 
van private partijen stellen wij voor om 
dit project volgens het concessiemodel te 
realiseren. 

In de praktijk betekent dit dat 
de gemeente publiekrechtelijk 
randvoorwaarden stelt aan de 
ontwikkeling en dit vastlegt in één of 
meer anterieure overeenkomsten met 
ontwikkelaars/zelfrealisatoren. 

 
 
Vervolgstappen
Uitvoering van de gebiedsvisie zal afhangen 
van de wens van marktpartijen en 
ondernemers om de locatie daadwerkelijk te 
herontwikkelen. Vervolg bestaat uit:

• ontwikkelaanpak moeten worden 
vastgelegd 

• alternatieve locaties voor bedrijven die 
hebben aangegeven te willen verplaatsen 
onderzocht worden. Dit kan middels 
nieuwe uitbreidingsruimte voor bedrijven 
maar ook binnen de bestaande terreinen.

• bestemmingsplanprocedure 



Deze gebiedsvisie is door ‘de 
Essentie’ en ‘Urban Synergy’ 
opgesteld in opdracht van de 
gemeente Oisterwijk.


