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De uitgangspunten voor een integrale gebiedsvisie kort op een rij: 

1. Grote opgaven op gebied van landschap, energie, klimaat, landbouw, natuur, mobiliteit, 

ondernemen, wonen, circulaire economie en recreatie 

2. Structurele ingrepen op lange termijn 

3. Een samenhangend landschapspark met recreatieve functies 

4. Robuust watersysteem en landschapszones 

5. Juiste functie en gebruik van de bodem op de juiste plek 

6. Nieuwe energie als motor voor de  gebiedsontwikkeling 

7. Uitwerking in samenspraak met betrokkenen 

 

1. De aanleiding en noodzaak om te komen tot Gebiedsvisie De Baars 
 
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is De Baars aangewezen als zoekgebied voor één 
van de energiehubs voor de regio Hart van Brabant. Een Energiehub is een gebied waar op grote 
schaal duurzame energie wordt opgewekt met clusters van windmolens en zonnepanelen. In een hub 
komen mogelijkheden voor een toekomstbestendige landschap, recreatie, mobiliteit, 
warmtevoorziening, energieopwekking, energieopslag, energiedistributie en duurzaam ondernemen 
(UpcycleVillage) samen. Energiehub De Baars ligt in de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk 
en Tilburg. Deze gemeenten, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat 
werken samen aan een gebiedsvisie.  Al eerder werd in de gebiedsopgave voor de A58 
geconcludeerd dat De Baars een belangrijke knooppunt is voor de regio. In combinatie met de 
ontwikkelingen bij dit knooppunt liggen er ook veel kansen voor versterking van het landschap. De 
ambtelijke werkgroep De Baars is een in 2020 gestart met het inventariseren van bestaande plannen, 
ambities en kaders in het gebied rond De Baars. Ook is een grondige analyse gemaakt van het gebied 
zelf, kijkend naar de kansen en (on)mogelijkheden om de verschillende opgaven te realiseren. 
 
In de REKS hebben de samenwerkende gemeenten in het Hart van Brabant afspraken vastgelegd 
over de energieopgave voor de regio. In het gebied De Baars gaat het om de opwek van 15-20 
megawatt aan duurzame energie vóór 2030. De opgave omvat de opwek met windmolens en 
zonneparken, het versterken van het energienetwerk, het creëren van een energieopslag en de 
verduurzaming van het bestaande woningbestand in het omliggende bebouwde gebied.  De 
klimaatopgave in het gebied vraagt om een kwalitatief en toekomstbestendig landschap in 
combinatie met een robuust watersysteem met ruimte voor aanleg van nieuwe natuureenheden. 
Hierbij worden mogelijkheden voor recreatie en ruimte voor duurzaam ondernemen meegenomen. 
Ten slotte zijn er de opgaven van de verbreding van de A58, de uitbreiding van het Elisabeth 
Tweestedenziekenhuis, een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats, de toekomstige woonwijk de 
Bakertand en de wens voor de ontwikkeling van een Upcycle Village. De Upcycle Village wordt de 
plek waar afval- of restproducten worden hergebruikt als grondstof in een ander productieproces. 
Door deze gesloten kringloop te creëren krijgen grondstoffen waarde en wordt afval voorkomen. Al 
deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vragen om een integrale gebiedsvisie, 
waarin de richting voor de gebiedsontwikkeling wordt aangegeven en nieuwe initiatieven kunnen 
worden ingepast.  

 

Dit inzicht heeft geleid tot deze uitgangspuntennotitie die nu voor ligt en de basis vormt voor verdere 

uitwerking van de Gebiedsvisie De Baars. 

 

 



2. Grote opgaven vragen om structurele ingrepen 

Voor het gebied tussen Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn hierboven een aantal grote en 

belangrijke opgaven benoemd. Grootschalige duurzame energieopwekking en een robuust 

watersysteem en natuurnetwerk maken een structurele aanpak noodzakelijk. Daarbij zullen grote 

ingrepen gedaan moeten worden. De energie- en klimaatopgaven bieden kansen om een 

toekomstbestendig landschap te ontwikkelen, inclusief kansen voor de bewoners en gebruikers om 

hierin te participeren. Ideeën en initiatieven kunnen als koppelkansen worden meegenomen in het 

proces. 

 

3. Een samenhangend landschapspark 

We hebben verkend hoe De Baars zou kunnen worden omgevormd van een traditioneel 

buitengebied tot een groot landschapspark: een zogenaamd metropolitaan park. Dat wil zeggen een 

park dat de afzonderlijke gemeentegrenzen en kernen overstijgt en dat een samenhangend, 

bijzonder, aansprekend en verbindend landschap vormt tussen Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel, 

Oisterwijk en Tilburg. Een bijzonder uitloop- en fietsgebied van de stad en de dorpen met nieuwe 

verbindingen: van snelfietsroute tot kleine ommetjes die aansluiting hebben op het Groene Woud en 

het Van Gogh Nationaal Park. In dit landschapspark zijn ook kroonjuwelen opgenomen, zoals de 

bijzondere ensembles in de oostflank van Tilburg: de Abdij Koningshoeven en Moerenburg en 

natuurlijk de Beekse Bergen.  

 
Het gebied zou kunnen transformeren van een wat versleten en vergeten landschap naar een 
landschapspark: het wordt een dwaal- en vrijetijdslandschap. In het landschapspark blijven 
agrarische functies een belangrijke drager en worden de nieuwe functies zo ingepast dat zij een 
bijdrage leveren aan het landschapspark. Kortom: een fijnmazig wandel-, flaneer- en fietsgebied met 
een keur aan functies. Denk aan het thema Safari: uitdagend, verrassend en vooral avontuurlijk met 
de natuur dichtbij en van ver weg. De Beekse Bergen is de parel in dit geheel en kan sterker dan nu 
worden verbonden met de omgeving (zowel programmatische als fysiek, in lijn met de trend die je nu 
ook bij de Efteling ziet). De ontwikkeling kan de vele verhalen uit het gebied zichtbaar maken en het 
gebied hiermee een sterke identiteit geven. Een nadere bestudering van het gebied leert ons 
namelijk dat het een heel interessant en aantrekkelijk landschap is.  

 

4. Robuust watersysteem 
Voor een toekomstbestendig landschap is een robuust watersysteem nodig dat wateroverlast én 
watertekorten voorkomt. Door de klimaatverandering is het van groot belang het stelsel van beken 
en vennen klimaat adaptief in te richten. Een robuust watersysteem vormt de basis voor nieuwe 
ingrepen in het gebied. Op basis van de bodemopbouw en het watersysteem zien we 
landschapszones met een eigen klimaatopgave: zandruggen, beekdalen en enkeerdgronden. Op de 
zandruggen streven we naar een langzame transformatie van de naaldbossen naar gemengd loofbos: 
voor meer biodiversiteit en tegen hittestress in de stad. In deze zone kan het overtollige regenwater 
van de stedelijke gebieden worden geïnfiltreerd en gebufferd in grotere vennen. Op de flanken van 
het beekdal kan hierdoor een aantrekkelijk (kwel)landschap ontstaan met volop ruimte voor natuur.  
In het beekdallandschap waarin water geborgen en geconserveerd wordt, kan een bijzonder nat-dras 
natuur- en recreatiegebied ontstaan. En op de enkeerdgronden (met een meer dan 50 cm dikke 
humus houdende bovenlaag) kan de sponswerking worden versterkt, door de agrarische 
transformatie naar duurzame landbouw te stimuleren en te ondersteunen.  

 

5. Juist gebruik op de juiste plek  

Het uitgangspunt is dat het gebruik van het gebied aansluit bij de mogelijkheden die de bodem en 

een robuust watersysteem bieden: de juiste functie op de juiste plek, de juiste teelt op de juiste 

plaats, op drogere of juist nattere delen. Dit vraagt wat van de mensen, bedrijven en organisaties in 



het gebied maar biedt ook tal van kansen! In dialoog met inwoners, bedrijven en organisaties zullen 

er keuzes gemaakt moeten worden. Vervolgens zal moeten worden geïnvesteerd in de 

overschakeling op extensievere vormen van landbouw, in boeren als beheerder van het landschap, in 

het versterken van de recreatieve en vrijetijdsuitstraling van dit gebied (ter ontlasting van de 

bestaande kwetsbare natuurgebieden zoals Kampina en de Oisterwijkse vennen) en in het versterken 

van natuur en biodiversiteit. Wie mee wil doen, moet kansen krijgen. Het uitruilen van gronden kan 

hiervoor nodig zijn, veranderingen van voor- en achterkanten ook en het zachter maken van grenzen 

en barrières. Met als resultaat het verbinden en op een slimme manier mengen van de verschillende 

functies in het gebied. 

 

6. Nieuwe energie als motor 
De motor achter de ontwikkeling van het gebied tot landschapspark, is de duurzame energieopgave. 
Door de clustering van windenergie en zonne-energie op de knooppunten kan de opgewekte energie 
zo efficiënt mogelijk gedistribueerd worden en beperken we de maatschappelijke kosten van de 
aanleg. De hubs worden ook belangrijke maatschappelijke locaties, door de vele 
energiemogelijkheden en de combinatie met andere functies zoals duurzame industrie en recreatie. 
In het park komt een energielandschap, waarin naast opwekking van duurzame energie ook 
besparing, omzetting en opslag van energie onderdeel zijn van het concept. Uitgangspunt daarbij is 
dat het Upcycle Village een belangrijke rol krijgt in de grote opgave van verduurzaming van 
bestaande woningbouw in de omliggende dorpen en steden.  

 

7. Uitwerking in samenspraak met betrokkenen 

Als regiogemeenten willen wij samen met de provincie en het waterschap bouwen aan dit gebied. 

Sommige acties zijn voor de korte termijn en andere acties zijn voor de lange termijn. Beide 

snelheden kunnen plaatsvinden langs de lijnen van een gebiedsvisie. Naar onze mening bieden de 

opgaven van nu kansen voor morgen. Uitgangspunt is om samen met betrokken inwoners, 

ondernemers en organisaties in het gebied een nieuwe toekomst voor De Baars uit te werken. Zij zijn 

immers bewoners en gebruikers van het gebied. De eerste stap in het proces is de verkenning van 

het gebied en een verkenning van de opgave geweest. Van daaruit hebben de gemeenten, de 

provincie en het waterschap hun startpositie bepaald middels deze uitgangspuntennotitie. Ook zijn 

er tijdens het verkenningsproces belemmeringen voor de opwerk van een mix aan duurzaam energie 

geconstateerd. Middels een haalbaarheidsonderzoek worden deze nu verder in beeld gebracht. De 

resultaten van dit onderzoek zijn eind dit jaar bekend en zullen ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad. 

 

De 2de stap is om begin 2022 samen met betrokkenen de visie verder vormgeven en in te kleuren. Bij 

de uitwerking willen we ophalen wat belangrijk is en welke ideeën, zorgen en wensen er leven. 

Inwoners, ondernemers en andere stakeholders worden uitnodigen voor een dialoog. We gaan de 

input bij verschillende partijen in het gebied op verschillende manieren (fysiek, digitaal) op halen, 

zodat men zoveel mogelijk op een eigen gewenste manier een bijdrage kan leveren. Dit proces wordt 

met de communicatieadviseur nog verder uitgewerkt. Hierbij denken wij aan een hybridevariant 

waarbij we webinars combineren met een aantal fysieke werkateliers.  In de werkateliers kunnen we 

samen werken om te komen tot een gedragen gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie zal ter besluitvorming 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en 

Tilburg. 

 


