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Voorwoord

Visie op de toekomst, op de samenleving en visie op Etten-Leur. 

Voor U ligt de StructuurvisiePlus van de gemeente Etten-Leur. In dit document wordt op hoofdlijnen de 
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de periode 2004-2020 vastgelegd en weergegeven. 
Het is niet de eerste keer dat onze gemeente zijn eigen toekomstbeeld vastlegt. Dat gebeurde eerder 
in 1983 met het Structuurplan Etten-Leur en in 1993 in de Hoofdcontourennota. Beide nota’s zijn 
inmiddels grotendeels ten uitvoer gebracht. Dat is bepaald niet onopgemerkt voorbijgegaan, want 
Etten-Leur heeft zichtbare en voelbare veranderingen ondergaan in de afgelopen jaren. Als duidelijkste 
voorbeelden gelden de omleiding van de A58 en, direct daaraan verbonden, de realisatie van het 
Centrumplan. Etten-Leur kreeg een unieke kans om een nieuw stadshart te realiseren. Inmiddels is het 
Centrumplan volop in uitvoering en worden nieuwe contouren zichtbaar. De Vinex-taakstelling in de 
periode 1995-2005 bracht nieuwe woonwijken en dus ook veel nieuwe inwoners met zich mee. Veel 
nieuwe Etten-Leurenaren vonden hun weg naar verschillende voorzieningen die onze gemeente rijk is. 

Met het groeiend inwoneraantal kwamen en komen nieuwe vraagstukken op onze weg. Veel van die 
vraagstukken zullen in de komende periode een antwoord moeten krijgen. Dit was reden genoeg om 
in 2000 een onderzoek te houden onder onze inwoners om hen in staat te stellen hun toekomstbeeld 
van Etten-Leur te verwoorden. Die uitspraken zijn samengevat in “Etten-Leur in Meervoud”. Daarin 
worden door onze burgers uitspraken gedaan die richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van 
onze gemeente in de nabije en verdere toekomst. De gemeente Etten-Leur heeft er vervolgens voor 
gekozen om een StructuurvisiePlus te schrijven, als een ruimtelijke vertaling van ons toekomstbeeld. 
De totstandkoming van dat document moest gelijke tred houden met de voorbereiding van het 
uitwerkingsplan van het Streekplan 2002 voor de stedelijke regio Breda – Tilburg. Daarmee is overigens 
niet uit te sluiten dat verschil van inzicht kan bestaan tussen de gemeentelijke en de provinciale visie. 
Om de beide sporen zo dicht mogelijk bij elkaar te houden, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen 
om de voorbereiding van dit document te laten uitvoeren via een zo breed mogelijk samengestelde 
projectgroep, waarin vertegenwoordigers van alle gemeentelijke disciplines, maar ook vertegenwoordigers 
van de waterschappen en de provincie deelnamen. Ieder had daarbij zijn inbreng vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Inmiddels mag gezegd worden dat die brede aanpak door de betrokkenen als 
prettig, waardevol en verrijkend is ervaren. De conclusie is getrokken dat bij nieuwe, grote opdrachten 
een dergelijke aanpak gewenst is. De gemeenteraad en de burgers van Etten-Leur zijn via tussentijdse 
bijeenkomsten geïnformeerd over de ontwikkeling van dit document. 

Maar zelfs met een werkmethode, die waarborgt dat aanwezige kennis zo efficiënt mogelijk wordt 
benut en ingezet, blijft in de toekomst kijken geen eenvoudige zaak. Er is immers maar weinig zeker in 
die toekomst. Welke zekerheden kennen we wel? 

Zeker is dat de claim op de ruimte om ons heen groter wordt. Dat geldt niet alleen voor de gemeente 
Etten-Leur, het geldt voor onze provincie en het geldt ook landelijk. De ruimte wordt dus schaarser. 
Reden temeer om zorgvuldig met die ruimte om te gaan, maar ook reden om te benoemen welke 
ruimte nodig is voor wonen en werken. Met name onze agrarische ondernemers hebben recht op die 
duidelijkheid. 

Zeker is ook, dat ons inwoneraantal stijgt. En een stijgend inwoneraantal vraagt om een herbezinning 
op aantallen huizen en soorten huizen, maar ook herbezinning op de gewenstheid van behoud van 
voorzieningen, uitbouw van voorzieningen of toevoeging van voorzieningen. 



Nog een zekerheid is dat de gemiddelde leeftijd van onze samenleving in de komende 20 jaar gaat 
stijgen. We worden ouder. Een veranderende samenstelling van onze bevolking geeft nieuwe vragen, 
nieuwe opdrachten maar ook nieuwe mogelijkheden. Het is zaak ons daarop voor te bereiden. De 
ambities die dit gegeven op het gebied van wonen, zorg en welzijn oproept, moeten ruimtelijk worden 
vertaald. 

En, verder zoekend naar zekerheden, is het een feit dat Etten-Leur niet op een eiland ligt. We maken 
deel uit van een regio, van een provincie, van een land, en ook van Europa. De laatste drie kennen elk 
hun eigen wetgeving die direct of indirect van invloed is op onze gemeente. De omgeving om ons heen 
verandert, net als wijzelf. In de afgelopen 10 jaar zijn om ons heen gemeenten samengevoegd en zijn 
er ontwikkelingen in gang gezet die hun effect onomkeerbaar ook op ons hebben. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de wijze waarin wij ons in de komende 10 jaren ontwikkelen in sterke 
mate afhankelijk is van factoren die niet direct door ons zelf worden bepaald. Etten-Leur ligt in een regio 
waarin veel gebeurt. De komst van de HSL, de mate waarin Brabantstad een vervolg krijgt, de aanleg 
van de A4, de toenemende druk op het spoor, het zijn allemaal elementen die van invloed zijn op de 
wijze waarop onze regio zich gaat ontwikkelen. En Etten-Leur ligt in die regio.

Het is de bedoeling dat deze StructuurvisiePlus een basis is, aan de hand waarvan toekomstige besluiten 
over de verdeling van de ruimte genomen kunnen worden. De Rijksweg hoeft niet meer verplaatst te 
worden. Het Centrumplan hoeft niet meer te worden bedacht. Nu is het zaak te zorgen dat zowel de 
huidige inwoners van Etten-Leur als de toekomstige inwoners zich wel voelen en blijven voelen in Etten-
Leur. Dat vraagt behalve het aangeven van nieuwe mogelijkheden, ook het aangeven van begrenzing van 
mogelijkheden. Zowel in ruimtelijke, maar zeker ook in financiële zin. 

Etten-Leur nam 10 jaar geleden een voorschot op de toekomst met de Hoofdcontourennota, die de 
titel “De tuinen van Etten-Leur” meekreeg. Een fase later, voortbordurend op die tuinen, zouden we in 
“de bloei van Etten-Leur” kunnen zijn. Na een periode van aanleg, komt een periode van bloei, van tot 
wasdom komen, van volwassenheid. In die volwassenheid moet zichtbaar blijven wat Etten-Leur in haar 
jonge jaren was, maar moet ook de wijsheid van doorgemaakte ontwikkelingen terug te vinden zijn. 
Tegelijkertijd komt met de volwassenheid ook de zorg voor het behoud van kwaliteiten van leven en 
welzijn. 

Kortom, we moeten ons actief bezig gaan houden met het bewaren van wat goed is en het toevoegen 
van wat gemist wordt of noodzakelijk is. Dat is voorwaar geen makkelijke opdracht, maar wel een hele 
belangrijke, die van vitaal belang is voor de leefbaarheid in Etten-Leur. 

Etten-Leur, 26 april 2005

ir. J.W.H.P. van Alphen
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Woningbouwbeleid, Woonwagenbeleid, Sport, Vervoer
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De toekomstverkenning Etten-Leur in meervoud. 

In de toekomstverkenning Etten-Leur in meervoud hebben de inwoners van de gemeente ideeën 
geopperd, wensen geuit en suggesties gedaan over de ruimtelijke toekomst van hun eigen woon-, werk- 
en verblijfsomgeving. De rode draad uit de toekomstverkenning is daarbij verwoord als bouwstenen 
voor beleid en heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de StructuurvisiePlus. De rol van de 
toekomstverkenning is anders dan de rol van de StructuurvisiePlus. Waar het bij de toekomstverkenning 
gaat om de mening van de bevolking, gaat het bij de StructuurvisiePlus om een ruimtelijke vertaling van deze 
mening. In de toekomstverkenning wordt Etten-Leur over het algemeen gewaardeerd als een gemeente 
met een dorps en ruim gebouwd karakter, wat zeker niet verloren mag gaan. De regionale functie die de 
gemeente speelt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen wil men blijven vervullen. Hiervoor 
zouden het inwonertal en de werkgelegenheid iets verder mogen groeien. Bij het doorzetten van de 
groeicurve uit de periode van 1990 tot 2000, zou het inwonertal daarbij in 2030 uit kunnen komen op 
45.000 à 50.000 personen. Naast de beperkte groei van het inwonertal wordt het streven genoemd 
om voor de werkgelegenheid een verhouding aan te houden tussen het aantal inwoners en het aantal 
arbeidsplaatsen van twee staat tot één. De verhoging van het aantal arbeidsplaatsen zou met name 
moeten worden gerealiseerd door de werving van technologisch hoogwaardige productiebedrijven en 
zakelijke diensten, en het efficiënter benutten van de ruimte op de huidige bedrijventerreinen. De groei 
van Etten-Leur kan daarbij wel op gespannen voet komen te staan met de wens tot behoud van het 
dorpse karakter. Met name de wijze waarop de groei wordt gerealiseerd zal daarom van groot belang 
zijn. Het is in de toekomstverkenning dan ook een uitgesproken wens om een goed inzicht te krijgen in 
de afwegingen die zijn gemaakt bij strategische beslissingen in het kader van de StructuurvisiePlus.

figuur 1, Etten-Leur in meervoud

figuur 2, het huidige profiel van Etten-Leur



1 . I n l e i d i n g
1.1 Het vertrekpunt 

Vooruitlopend op deze StructuurvisiePlus 
heeft de gemeente in 2000 de 
toekomstverkenning “Etten-Leur in 
meervoud” uitgebracht (figuur 1). In deze, 
op interactieve wijze tot stand gekomen 
nota, wordt een globale toekomstverkenning 
gemaakt tot het jaar 2030. De bewoners van 
de gemeente kiezen daarin voor een verder 
groeiend Etten-Leur met de kanttekening dat 
het aanwezige dorpse karakter behouden 
dient te blijven. 

Gewijzigde inzichten in de ruimtelijke 
ordening en ook de inhoud van “Etten-
Leur in meervoud” geven aan, dat de 
ruimtelijke toekomst van de gemeente in 
belangrijke mate bepaald wordt door twee 
aspecten. Enerzijds zijn dat de bestaande, 
duurzame (ruimtelijke) kwaliteiten waarop 
voortgebouwd kan worden zoals bijvoorbeeld 
de landschappelijke en stedelijke onderlegger, 
de cultuurhistorische waarden en ruimtelijk-
functionele kwaliteiten. Anderzijds zijn dat 
de programmatische bouwstenen voor 
toekomstige ontwikkeling waar de gemeente 
over beschikt. Beide aspecten dienen in 
onderling evenwicht bij te dragen aan de 
toekomstige ruimtelijke structuur van de 
gemeente. Voor de ontwikkeling van een plan 
is een benaderingswijze gekozen die, anders 
dan in de voorgaande beleidsstukken, uitgaat 
van het in evenwicht brengen van kwaliteit 
en programma: een StructuurvisiePlus met 
een planhorizon tot 2020 met als doel om 
op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkelingen 
van de gemeente Etten-Leur vast te leggen 
en weer te geven. 

1.2 Het profiel van Etten-Leur 

Etten-Leur is inmiddels alleen al door zijn 
inwonertal van 40.000 mensen niet meer 
te typeren als een plattelandsgemeente. 
Een belangrijk deel van het oorspronkelijke 
agrarische, dorpse karakter is echter wel 
behouden gebleven. Maar daarnaast geniet 
Etten-Leur ook bekendheid vanwege zijn 
werkgelegenheidsfunctie voor de regio, 
onder meer door aanwezigheid van het 
regionale bedrijventerrein Vosdonk. De 
uitkomst van “Etten-Leur in meervoud” wijst 
naar een verdere groei van de huidige 40.000 

inwoners richting 45.000 à 50.000 inwoners. 
Daarnaast zou de functie die Etten-Leur in de 
regio vervult, moeten worden gehandhaafd. 
Uiteraard heeft dit consequenties voor de 
behoefte aan wonen en werken. Een verdere 
verstedelijking zal gepaard moeten gaan met 
het behoud van het bestaande profiel en 
karakter (figuur 2). 

1.3 De samenleving in verandering 

In een tijd van culturele verscheidenheid, 
emancipatie en toegenomen individualiteit 
wenst Etten-Leur de sociale kwaliteit, de 
leefbaarheid van de samenleving en het 
welbehagen van de mensen te versterken. 
Een specifiek doel daarbij is het bevorderen 
van de zelfredzaamheid, de maatschappelijke 
participatie, de sociale binding en samenhang 
in wijken en buurten en het tegengaan 
van sociale uitsluiting. Op verschillende 
manieren zal voorkomen moeten worden 
dat mensen vereenzamen en in een sociaal 
isolement raken. Daarbij zal als gevolg van de 
naoorlogse geboortegolf het aantal ouderen 
in de komende decennia sterk toenemen. 
Voortkomend uit deze demografische 
ontwikkeling zal de zorgbehoefte toenemen, 
terwijl er ook een toenemende behoefte 
is aan zelfstandigheid, privacy en een goed 
leefklimaat. 

Ouderen of mensen met een functionele 
beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen (blijven) wonen en hun woon-, zorg- 
en welzijnsdiensten ontvangen in de eigen 
woonsituatie. Zij hebben recht op volwaardig 
burgerschap en moeten zolang mogelijk als 
burger aan het maatschappelijk leven kunnen 
(blijven) deelnemen. De opdracht voor de 
gemeente is dan ook om inhoud te geven 
aan een “vermaatschappelijking van de zorg”. 
Dat komt neer op het aanbieden van woon-, 
zorg- en welzijnsdiensten in een ketenzorg, 
die kleinschalig moet worden aangeboden. 
Daarnaast verdient de doelgroep jongeren 
en starters ook extra aandacht. 



figuur 6, structuurvisiekaart Halderberge figuur 7, duurzaam ruimtelijk structuurbeeld Rucphen

figuur 5, plangebied van het Regionale Uitwerkingsplan Breda-Tilburg

figuur 3, netwerkstad-Brabantstad figuur 4, structuurvisiekaart Zundert



Om ruimte te bieden aan een samenleving 
in verandering is een vitale sociale 
infrastructuur van belang. Dit is een geheel 
van voorzieningen, diensten en betrekkingen 
die het mogelijk maakt dat mensen in hun 
eigen omgeving actief kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Als we uitgaan van 
de voorzieningen waar de gemeentelijke 
overheid invloed op kan uitoefenen, zien 
we een breed scala. Van voorzieningen op 
het gebied van volksgezondheid, welzijn en 
onderwijs tot voorzieningen voor cultuur 
en sport. 

De samenleving in verandering heeft eveneens 
gevolgen voor een gemeentelijke economie 
in verandering. De nadere uitvoering van 
ruimtelijk beleid dient dan ook telkenmale 
verantwoord te worden vanuit die situatie. 

1.4 Positie van Etten-Leur in de regio

Etten-Leur maakt onderdeel uit van de 
stadsregio Breda (Breda - Oosterhout 
en Etten-Leur) en van de stedelijke regio 
Breda - Tilburg. Deze stedelijke regio 
vormt samen met de stedelijke regio’s 
Waalboss en Eindhoven - Helmond de 
zogeheten “netwerkstad” Brabantstad 
(figuur 3). De ontwikkeling van Brabantstad 
is van groot belang voor het provinciale 
verstedelijkingsbeleid. 

De stedelijke regio Breda - Tilburg is gelegen 
aan twee belangrijke corridors in Nederland: 
de noord-zuidas Rotterdam - Antwerpen en 
de lijn Rotterdam richting Duitsland. Binnen 
de stedelijke regio vormt de stadsregio 
Breda een scharnierfunctie en dient deze 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
netwerkstructuur van Brabantstad in het 
algemeen en aan de stedelijke regio Breda 
- Tilburg in het bijzonder. 

Door de komst van de HSL en de 
shuttleverbindingen Breda - Antwerpen en 
Breda - Rotterdam zal de betekenis van de 
stadsregio Breda alleen nog maar toenemen 
als vestigingsplaats voor bedrijven en voor 
de migratie van inwoners. In welke omvang 
hiervan sprake zal zijn, laat zich momenteel 
moeilijk inschatten, maar met de ruimtelijke 
ontwikkelingen in de stadsregio en afgeleid 

daarvan in Etten-Leur dient zeker rekening 
te worden gehouden. 

1.5 Het bestaande ruimtelijk beleid

In het streekplan “Brabant in Balans” (uit 
2002) is het verstedelijkingsbeleid voor 
Noord-Brabant opgenomen. Het plan is 
echter globaal en wordt verder uitgewerkt 
in landelijke en stedelijke regio´s. Voor de 
stedelijke regio Breda - Tilburg is vrijwel 
parallel aan deze StructuurvisiePlus 
een uitwerkingsplan opgesteld. De 
StructuurvisiePlus is hierin een bouwsteen 
geweest. Binnen de stedelijke regio Breda - 
Tilburg zijn op grotere schaal en in abstractere 
vorm dan bij de StructuurvisiePlus afspraken 
gemaakt over het regionaal duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld en (positionering 
van) programma’s voor wonen, werken, 
groen, glas en infrastructuur (figuur 5). 

Omdat de gemeente Etten-Leur zich aan 
de rand van de stedelijke regio Breda - 
Tilburg bevindt, worden er in het regionaal 
uitwerkingsplan over de gebieden ten westen 
van de gemeente geen uitspraken gedaan. 
Om een beeld te krijgen van dit gebied is 
in de StructuurvisiePlus eveneens rekening 
gehouden met de duurzaam ruimtelijke 
structuurbeelden en de structuurkaarten van 
de gemeente Zundert (figuur 4) Halderberge 
(figuur 6) en gemeente Rucphen (figuur 7). 

Naast beleid op het gebied van de ruimtelijke 
ordening is er eveneens sectoraal beleid 
dat invloed heeft op de StructuurvisiePlus 
van de gemeente. Zo dienen de 
beleidsuitgangspunten van het waterschap 
met betrekking tot de waterhuishouding en 
het waterbeheer in het gebied te worden 
geïntegreerd in de visie. Verder hoort Etten-
Leur samen met de steden Bergen op Zoom 
en Roosendaal en het omringende landelijke 
gebied tot de Brabantse Delta, waarvoor 
in het kader van de revitalisering van het 
landelijk gebied een visie voor de toekomst 
wordt ontwikkeld in een gebiedsplan met 
bijbehorend uitvoeringsprogramma.

1 . I n l e i d i n g



Het hoofddoel van het provinciale ruimtelijk beleid voor de periode 2002-2012, zoals 
verwoord in het streekplan “Brabant in Balans” kan worden samengevat met de term 
zorgvuldiger ruimtegebruik. De opgave en het hoofddoel zijn vertaald in vijf leidende 
principes:

- meer aandacht voor de onderste lagen
- zuinig ruimtegebruik
- concentratie van verstedelijking
- zonering van het buitengebied
- grensoverschrijdend denken en handelen

figuur 8 lagenbenadering volgens het streekplan



Het hoofddoel van het provinciale ruimtelijk 
beleid voor de periode 2002-2012, zoals 
verwoord in het streekplan “Brabant in 
Balans” kan worden samengevat met de 
term zorgvuldiger ruimtegebruik. De opgave 
en het hoofddoel zijn vertaald in vijf leidende 
principes: 

- meer aandacht voor de onderste lagen 
- zuinig ruimtegebruik 
- concentratie van verstedelijking 
- zonering van het buitengebied 
- grensoverschrijdend denken en handelen 

Vanzelfsprekend is de StructuurvisiePlus 
tenslotte afgestemd op het rijksbeleid. 
In april 2004 heeft het kabinet de “Nota 
Ruimte” vastgesteld. Daarin worden 
de huidige Vijfde Nota, het Nationaal 
Verkeers- en Vervoersplan en het Tweede 
Structuurschema Groene Ruimte samen met 
de aanpassingen geïntegreerd opgenomen. 
De tendens hierin is dat er minder ‘Haagse’ 
regels zullen worden gesteld voor het 
ruimtelijk beleid en dat de bestaande 
beleidskaders worden verruimd. Provincies 
en de gemeenten zullen een sterkere positie 
krijgen. In de StructuurvisiePlus wordt verder 
niet expliciet ingegaan op het rijksbeleid, 
aangezien in het recente streekplan het 
rijksbeleid al grotendeels is doorvertaald. 

1.6 De StructuurvisiePlus als planvorm 

De planvorm StructuurvisiePlus is een 
initiatief van de provincie Noord-Brabant dat 
voortkomt uit het streekplanbeleid. Hierin 
wordt aangegeven om minder te sturen op 
kwantiteiten, maar meer op de ruimtelijke 
kwaliteit en het integrale karakter van de 
ruimtelijke ordening. Het stedelijk programma 
mag daarbij niet meer het vertrekpunt zijn, 
maar de visievorming vindt zijn grondslag 
in duurzaamheid. Aspecten als het bodem- 
en watersysteem, het landschap en de 
cultuurhistorie van een gebied staan daarbij 
centraal. Het structuurbeeld (de duurzame 
component) en het programma (de tijdelijke 
component) worden los van elkaar opgesteld 
en vervolgens onderling geconfronteerd. De 
opgave daarbij is, om het programma op 
zodanige wijze in het structuurbeeld te 
positioneren dat de kwaliteiten en identiteit 
van het gebied worden versterkt. 

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
heeft een blijvend sturende rol bij de 
ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied. 
Indien het programma binnen de planhorizon 
van de StructuurvisiePlus wijzigt, blijft het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld het 
kader waarbinnen (ook nog niet bekende) 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden 
afgewogen. De opzet van de StructuurvisiePlus 
bestaat dan ook uit twee niveaus. Eén niveau 
is gericht op de waardering van de kwaliteiten 
van het gebied, in de vorm van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld waarin de essenties 
van het gebied zijn beschreven (in hoofdstuk 
2 en 3). En één niveau is gericht op de 
ontwikkeling van het gebied in de vorm van 
een strategie(kaart) waarin de te verwachten 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn georganiseerd 
binnen de planhorizon (in hoofdstuk 4 tot en 
met 7). 

Het opstellen van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld gaat, conform de door 
provincie voorgestane werkwijze, uit van de 
zogeheten lagenbenadering die de kwaliteiten 
in het gebied met elkaar in verband brengt 
(figuur 8). De lagenbenadering beschrijft een 
drietal hoofdlagen van het gebied. 
De onderste laag wordt gevormd door 
de bodemtypologie, de geomorfologie 
en het watersysteem en alle hiermee 
samenhangende natuurlijke, landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden. Het grote 
belang van de onderste laag vindt zijn 
oorzaak in de lange reproductietijd en 
daarmee de onvervangbaarheid van deze 
waarden en systemen. 
De tweede laag wordt gevormd door de 
infrastructuur. Deze laag, met belangrijke weg-
spoor- en waterverbindingen moet, evenals 
de onderste laag, meer sturend worden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen dan voorheen het 
geval was. Om tegemoet te komen aan de 
mobiliteitsbehoefte is het van belang wonen 
en werken zo effectief mogelijk te koppelen 
aan de infrastructuur. 
De derde en bovenste laag bestaat uit 
het ruimtegebruik voor wonen, werken, 
landbouw en recreatie. Deze vorm van 
ruimtegebruik, ook wel de occupatielaag 
genoemd, moet meer dan voorheen worden 
afgestemd op de onderste twee lagen. 
De werkwijze van de lagenbenadering is een 
zorgvuldige methode om ruimtelijke keuzen 
beter te onderbouwen. 
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figuur 9, de methodiek van de lagenbenadering voor Etten-Leur

onderste laag occupatieinfrastructuur

samengestelde basiskaart

duurzaam ruimtelijk structuurbeeld



1.7 Hoe zijn wij te werk gegaan? 

De methodiek voor het opstellen van een 
StructuurvisiePlus is specifiek voor de 
gemeente Etten-Leur uitgewerkt (figuur 
9). Met name de interactieve wijze waarop 
bewoners, bestuurders, ambtenaren en 
experts gezamenlijk het plan hebben 
vormgegeven is hierbij een belangrijke 
aanvulling gebleken op de provinciale 
methodiek. Aan de hand van interviews met 
bestuurders, ambtenaren en sleutelfiguren in 
de gemeente is gestart met het schetsen van 
het imago dat bij Etten-Leur hoort. Dit imago, 
of profiel van Etten-Leur vormt de basis voor 
het opstellen van de StructuurvisiePlus. 

De uitwerking tot een plan is begeleid 
door een ambtelijke projectgroep waarbij 
ook regelmatig een terugkoppeling 
plaatsgevonden heeft met een stuurgroep, 
waarin drie leden van het college van 
B&W zitting hadden. Gedurende de 
werkzaamheden is mede door de gewenste 
gedetailleerdheid van de visie gekozen voor 
een aanvullende aanpak en zijn er, naast 
de project- en stuurgroep, werkgroepen 
geïntroduceerd. De werkgroepen hebben 
aan de hand van de thema’s wonen, sociaal 
maatschappelijke pijler, werken, mobiliteit, 
landelijk gebied en recreatie en duurzaamheid 
de programmatische uitgangspunten nader 
geformuleerd. 

Na afronding van de programmatische 
uitgangspunten zijn deze geconfronteerd 
met het (concept) duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. De toetsing van het 
programma met het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld bracht keuzemogelijkheden 
aan het licht die vervolgens voorgelegd 
zijn aan de bevolking. Uit deze raadpleging 
is een keuzerichting voortgekomen, 
die verder is doorgewerkt tot een 
ontwikkelingsmodel. Geïntegreerd met 
bestaande beleidsuitgangspunten heeft dit 
geleid tot een strategische toekomstvisie. 

De gedetailleerdheid van de werkwijze komt 
mede voort uit de voorgenomen status van 
de nota, als een structuurplan zoals bedoeld 
in de Wet Ruimtelijke Ordening. 
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In het verlengde van de StructuurvisiePlus 
zullen in het vervolg nadere uitwerkingen 
van de visie worden opgesteld. Met name 
heeft dit betrekking op een zogenaamde  
projectenbundel, waarin de consequenties van 
de visie worden uitgewerkt in een concreet 
actieprogramma. Dit actieprogramma is 
met opzet los gehouden van de rapportage 
van de StructuurvisiePlus om tegemoet te 
kunnen komen aan het jaarlijks veranderende 
karakter van de plannen in uitvoering. 

De door de gemeenteraad vastgestelde 
nota Grondbeleid dient gezien te worden 
als het financieel instrument waarmee de 
StructuurvisiePlus zal worden gerealiseerd. 



figuur 10, opbouw van de nota

        hoofdstuk 1, het kader

   hoofdstuk 2, analyse   hoofdstuk 4, programma

     hoofdstuk 3, DRS

      hoofdstuk 5, confrontatie

           hoofdstuk 6, visie

           projectenbundel  
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1.8 Leeswijzer 

“Etten-Leur in Bloei” is opgebouwd 
uit zes hoofdstukken die zodanig zijn 
opgesteld dat ze zowel onafhankelijk van 
elkaar, alsook als één doorlopend verhaal 
leesbaar zijn (figuur 10). Binnen deze opzet 
wordt in hoofdstuk 1 het kader geschetst 
waarbinnen de StructuurvisiePlus is 
opgesteld. Hoofdstuk 2 bevat een analyse 
van de ruimtelijke karakteristieken van 
Etten-Leur, die zijn gebaseerd op specifieke 
gebiedseigen kenmerken. In aansluiting op 
deze karakteristieken wordt in hoofdstuk 
3 een robuuste ruimtelijke structuur van 
de onderlegger voor de toekomst bepaald, 
in de vorm van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
huidige programmatische uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van de gemeente 
binnen de zes thema’s wonen, sociaal 
maatschappelijke pijler, werken, mobiliteit, 
landelijk gebied, recreatie en toerisme en 
duurzaamheid. In hoofdstuk 5 wordt het 
actuele programma in onderdelen met elkaar 
vergeleken en geconfronteerd met het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. Daar 
waar de confrontatie conflicten oplevert 
wordt expliciet een afweging gemaakt tussen 
alternatieven, waarna een voorkeur wordt 
uitgesproken. Hoofdstuk 6 bevat de globale 
visie op de ontwikkeling van Etten-Leur 
binnen de planperiode, uiteengezet binnen 
een methode van beheer, versterking of 
transformatie van de structuur. In navolging 
op de rapportage wordt er separaat een 
actieprogramma opgesteld, waarin de globale 
visie middels deelprojecten kan worden 
uitgevoerd. Dit actieprogramma wordt 
omschreven in een  projectenbundel. 

Ondanks de opzet van “Etten-Leur in Bloei” 
blijft het een beleidsdocument waarin het 
vrijwel onvermijdelijk is dat er gebruik 
wordt gemaakt van bepaalde begrippen uit 
de ruimtelijke ordening. Omwille van de 
leesbaarheid van de tekst is ervoor gekozen 
om dit jargon zo beperkt mogelijk toe te 
passen en na hoofdstuk 6 een verklarende 
woordenlijst op te nemen, die de gebruikte 
begrippen toelicht. 

Er worden in de tekst zo min mogelijk 
literatuurverwijzingen gemaakt, maar de 
bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen 
van de StructuurvisiePlus worden alfabetisch 
genoemd in een bronnenlijst. Deze 
bronnenlijst bevat eveneens de verwijzing naar 
de verschillende achtergrondrapportages die 
in het kader van de StructuurvisiePlus zijn 
opgesteld. Eveneens is achterin de rapportage 
een naslagkaart opgenomen met de locatie- 
aanduiding van de meest genoemde vaarten, 
wegen en locaties in het gebied. 

Indien cijfers of letters zijn opgenomen in de 
tekst, dan refereren deze aan de posities zoals 
opgenomen in de figuren op de aanliggende 
pagina. 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat 
verschillende planvormen andere perioden 
kunnen beslaan en/of andere doorlooptijden 
kennen waarbinnen de plannen geldend 
zijn. De doorlooptijd van een plan wordt 
aangeduid als de planhorizon. Planvormen 
met een verschillende planhorizon kunnen 
met name kwantitatief niet zonder meer 
met elkaar worden vergeleken, omdat de 
getallen betrekking hebben op een ander 
moment in tijd. De planhorizon voor de 
StructuurvisiePlus is 2020. Het regionale 
uitwerkingsplan kent een planhorizon tot 
2015, terwijl de toekomstverkenning Etten-
Leur in meervoud een planhorizon kent tot 
2030. Uiteraard kent het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld geen planhorizon. 



figuur 11, historische kaart (1850) van Etten-Leur



In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke 
karakteristieken van Etten-Leur gedefinieerd, 
gebaseerd op de specifieke gebiedseigen 
kenmerken. Achtereenvolgens wordt er 
aandacht geschonken aan de context 
(historisch en geografisch) en de onderlegger. 
De onderlegger wordt uiteengezet in een 
onderste laag (geomorfologie, bodem, 
water, natuur, landschap, cultuurhistorie 
en archeologie), de infrastructuur of de 
tweede laag en de occupatie of de derde laag 
(woon-, werk- en centrumgebieden, inclusief 
bebouwingshoogte en karakteristiek). Per 
deelaspect wordt een analyse gemaakt van 
de bestaande situatie en worden knelpunten 
en potenties gesignaleerd. De optelsom van 
de bestaande situatie en de potenties van de 
onderlegger wordt tenslotte weergegeven in 
de samengestelde basiskaart. 

2.1. Context 

2.1.1 Historisch 

Etten-Leur ontleent zijn naam aan de twee 
plaatsen van waaruit de gemeente is ontstaan; 
Etten en Leur (figuur 11). Etten is ontstaan 
als een kleine agrarische nederzetting op een 
donk. Het heeft zich in noord-zuid richting 
ontwikkeld aan de Markt tussen de huidige 
Bisschopsmolenstraat en de Hoevenseweg. 
Het dorp Leur is ontstaan op de grens van 
het klei- en veengebied als gevolg van de 
turfwinning. Het is een oost-west gerichte 
nederzetting aan de Korte en Lange 
Brugstraat. Van oorsprong zijn zowel Etten 
als Leur betekenisvol in de land- en tuinbouw 
en daarbij ook in de handel en nijverheid. Tot 
halverwege de twintigste eeuw kunnen Etten 
en Leur worden aangemerkt als relatief 
welvarende agrarische dorpen. Met het in 
gang zetten van de industriële ontwikkeling 
in de periode 1950-1960, ontstaat er een 
omschakeling in het type werkgelegenheid 
van overwegend agrarisch naar een meer 
industrieel georiënteerd karakter. De groei 
van de werkgelegenheid gaat gepaard met de 
aanzienlijke uitbouw van de kern. Er ontstaan 
in een relatief kort tijdsbestek nieuwe wijken 
aan de randen van Etten en Leur en ook het 
voorzieningenpakket breidt steeds meer uit 
(figuur 12). 
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figuur 12, impressie Etten-Leur door de jaren heen

noord

noord

noord



figuur 16, topografische kaart huidige situatie



2.1.2 Geografisch 

De gemeente Etten-Leur maakt deel uit 
van het westen van Brabant, met Breda als 
stedelijk knooppunt. In dit grotere verband 
zijn er door de aanwezige infrastructuur van 
wegen en water sterke relaties in oostelijke 
en westelijke richting (figuur 13). In regionaal 
verband kan er worden gesproken over de 
Brabantse stedenrij. Vanaf Bergen op Zoom 
tot aan Tilburg liggen op een bepaalde 
afstand van elkaar steden met een groene 
geleding ertussen (figuur 14). Deze noord-
zuid gerichte geleding is een ruimtelijke 
structuurdrager voor de regio, die voorkomt 
dat de steden aan elkaar groeien. De groene 
geleding is een kwaliteit in de regionale 
structuur en daarmee mede bepalend voor 
de basisstructuur van Etten-Leur. 

Het verstedelijkt gebied van Etten-Leur heeft 
zich aan de oost-west lopende infrastructuur 
verder ontwikkeld. In de huidige context zijn 
bedrijven gesitueerd aan de westzijde van 
Etten-Leur op het bedrijventerrein Vosdonk 
en deels ten noorden op het bedrijventerrein 
Zwartenberg aan de rivier de Mark. 
Gegroepeerd rondom de kernen Etten en 
Leur is de woonbebouwing gerealiseerd, 
terwijl aan de oostzijde kantoren liggen. In de 
verstedelijking is een duidelijke functionele 
driedeling herkenbaar (figuur 15). 

Het overgrote deel van de gemeente 
bestaat uit landerijen met aansluiting op 
natuurgebieden als De Pannenhoef en Het 
Liesbos, en enkele natuurgebieden in het 
noordelijk deel van de gemeente zoals 
Zwermlaken en De Berk. 

2.2 De onderlegger 

Het cultuurlandschap van Etten-Leur is 
mede ontstaan uit omstandigheden van 
de onderlegger. Ondanks soms vergaande 
cultivering van deze onderlegger, zijn bepaalde 
oorspronkelijke patronen in meer of mindere 
mate herkenbaar in de huidige structuur van 
het gebied (figuur 16). De aandachtspunten, 
knelpunten en potenties van deze dragers 
geven aanleiding voor verdere ontwikkeling 
van het gebied. 
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figuur 13, regionale- en nationale infrastructuur

figuur 14, Brabantse stedenrij

figuur 15, ruimtelijk functionele driedeling



figuur 17, reliëf

hoogte 2 m - NAP tot 0 m + NAP 

 hoogte 0 m tot 2 m + NAP

 hoogte 2 m tot 4 m + NAP

 hoogte 4 m tot 6 m + NAP

 hoogte 6 m tot 8 m + NAP

 hoogte 8 m tot 10 m + NAP

 hoogte 10 m tot 12 m +NAP



2.2.1 Geomorfologie 

De geomorfologische structuur van Etten-
Leur wordt gekarakteriseerd door de 
overgang tussen het noordelijke lager gelegen, 
vlakke gebied met klei en veenafzettingen 
en het zuidelijke, hoger gelegen glooiende 
dekzandgebied. De structuur is ontstaan 
over een zware kleilaag die zo’n half miljoen 
jaar geleden gevormd werd en slechts op 
enkele meters diep zit. In deze kleilaag zijn 
grote noord-zuid lopende dalen uitgesleten, 
die ook nu nog de golvingen in het terrein 
bepalen. Op de zware kleilaag is door de 
wind een laag dekzand afgezet, waardoor 
de noord-zuid gerichte beekdalen werden 
afgedamd. Deze ruggen van dekzand zijn 
nog grotendeels herkenbaar als donken in 
het huidige landschap. Na de jongste ijstijd 
werd er in de laagten van het terrein veen 
gevormd, wat later deels is afgegraven voor 
de turfwinning. Naar het zuidwesten loopt het 
gebied steeds verder op, waarbij de golvingen 
in het landschap een hoogte bereiken van 9 
tot 10 meter + NAP (figuur 17). In het 
noordoosten bevinden zich aardkundig 
waardevolle gebieden als Zwermlaken en het 
natuurreservaat De Berk. 

aandachts-/knelpunten 
De geomorfologische omstandigheden 
hebben in hoge mate de vorming van het 
grondvlak bepaald. Door menselijk ingrijpen 
is dat grondvlak vervolgens sterk veranderd, 
waarbij met name het karakteristieke 
kleinschalige verschil in reliëf ter plaatse van 
het overwegend lagere, noordelijke gebied 
en het hogere, zuidelijk gebied steeds verder 
dreigt te worden genivelleerd. 

potenties
De geomorfologisch bepaalde overgang 
tussen het noordelijk gebied en het 
zuidelijk gebied heeft grote invloed op het 
karakter van Etten-Leur. Met name het 
reliëf vormt een belangrijk vormgevend 
element in het landschap en zou meer dan 
voorheen aanleiding kunnen geven voor het 
(toekomstige) watersysteem en de wijze 
van occupatie waardoor het karakteristieke 
kleinschalige reliëf ook behouden blijft. 
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figuur 18, bodem

 kleigebied

 overgangsgebied

 centraal zandgebied

 zuidelijk zandgebied



2.2.2. Bodem 

De overgang van zeeklei naar dekzand kan 
worden genuanceerd in een herkenbare 
vierdeling van de gehele abiotische opbouw 
van Etten-Leur en omgeving. In het noorden 
bevindt zich een laaggelegen, vlak gebied 
met klei- en veenafzettingen (kleigebied). 
Rondom de kern is er sprake van een hoger 
gelegen, glooiend dekzandgebied (centraal 
zandgebied) wat in hoogte toeneemt in het 
zuidelijk zandgebied. Het overgangsgebied 
van zand naar klei is bijzonder en kent 
verschillende bodemtypen en kleine 
hoogteverschillen (figuur 18). De indeling 
in bodemtypen is terug te voeren op de 
ontstaansgeschiedenis waarin het hogere 
zandgebied in de gemeente overgaat in een 
gebied waar klei werd afgezet onder invloed 
van rivier en zee. Binnen de globale indeling 
in vier zones zijn veel verschillen te vinden. 
Zo zijn er veenputten gegraven, zijn de Mark 
en de aangrenzende gronden bedijkt, zijn er 
bodemlagen die water vasthouden en heeft 
de mens er gronden opgehoogd voor de 
landbouw. 

aandachts-/knelpunten 
De zandgronden zijn van nature voedselarm 
en hebben een kwetsbare bovengrond. 
De kwaliteit van de bovengrond kan snel 
veranderen door de toename van mineralen 
door vermesting of zure neerslag. Daarnaast 
zijn de zandgronden ook kwetsbaar voor 
verdroging. De bufferwerking van de 
zandgronden is afgenomen door toename 
van de verstedelijking en de landbouw. In 
tegenstelling tot de zandgronden zijn de klei- 
en veengronden minder kwetsbaar voor de 
genoemde processen. 

potenties
De contrasten in de overgangen tussen klei- 
en zandgebieden en natte en droge gebieden is 
een belangrijke karakteristiek van het gebied. 
De versterking van de contrasten gebaseerd 
op de bodemverschillen biedt kansen voor 
natuur en landschap. In combinatie met het 
watersysteem kan daarbij de verdroging 
en verzuring van de zandgronden worden 
teruggebracht. 
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figuur 19, watersysteem

 oppervlaktewater (hoofdwaterlopen)

 infiltratiegebied

 kwelgebied

 intermediar gebied

 maalstopgebied

 verstedelijkt gebied



2.2.3 Water 

grondwater 
Het grondwatersysteem kan worden 
gekarakteriseerd in een drietal gebiedstypen 
met verschillende hydrologische 
eigenschappen; infiltratiegebieden, inter-
mediaire gebieden en kwelgebieden. De 
infiltratiegebieden zijn te vinden op hoger 
gelegen, droge zandgronden. Ter plaatse 
van deze gebieden zakt het water in de 
grond en wordt het diepere grondwater 
gevoed. Vanuit de infiltratiegebieden is er 
een ondergrondse stroming naar het klei- 
en overgangsgebied, waar het water weer 
optrekt. Tussen de infiltratiegebieden en 
de kwelgebieden liggen de intermediaire 
gebieden, waar zowel kwel als infiltratie 
kan plaatsvinden. In de intermediaire 
gebieden wordt een groot deel van het 
water snel door de waterlopen en ondiepe 
grondwaterstromingen afgevoerd, waardoor 
ze afhankelijk van het seizoen afwisselend 
droog of nat zijn. In de kwelgebieden is er 
sprake van opkomend grondwater, waarbij 
er een onderscheid is tussen ondiepe en 
diepe kwel. Het diepe kwelwater is afkomstig 
van de hoger gelegen infiltratiegebieden, de 
ondiepe kwel van lokaal geïnfiltreerd water 
uit de intermediaire gebieden. 

aandachts-/knelpunten 
Vrijwel alle gebieden zijn de laatste jaren 
steeds droger geworden door snelle 
ontwatering, grondwateronttrekking 
en toename van het verhard oppervlak. 
Hierdoor is een aanzienlijk deel van de diepe 
kwelstroom weggevallen en komt kwel aan 
de oppervlakte die slechts een korte weg 
door de bodem heeft afgelegd waardoor 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het 
water minder is. Het grondwatersysteem 
functioneert hierdoor niet optimaal. 

potenties
Het proces van verdroging kan worden 
tegengegaan door meer infiltratie van 
neerslagwater, demping van watergangen 
en aanleg van stuwen. Met name 
het infiltratiegebied biedt daarvoor 
mogelijkheden. De hogere mate van 
infiltratie verbetert de waterhuishouding en 
de soortendiversiteit in de natuur in (met 
name) de kwelgebieden. 

oppervlaktewater 
De afwatering van het oppervlaktewater in 
het gebied verloopt via sloten die uitkomen 
in hoofdwaterlopen (figuur 19). Het stelsel 
van hoofdwaterlopen in het gebied bestaat 
uit vaarten en beken die overwegend van 
zuid naar noord lopen en uitmonden in 
de rivier de Mark. Het meest zuidelijke 
deel van het dekzandgebied watert echter 
naar het zuiden af op de Bijloop. Hierdoor 
is er sprake van een scheiding van het 
oppervlaktewatersysteem. Karakteristiek 
in het oppervlaktewatersysteem zijn de 
voormalige turfvaarten, die in het verleden 
zijn aangelegd om de gewonnen turf uit de 
veengebieden via de Mark te vervoeren naar 
de steden. In de huidige situatie heeft het 
water van de Mark een aan- en afvoerfunctie 
en een gebruiksfunctie als viswater en 
(kano)vaarwater. De belangrijkste waterlopen 
als de Leurse Haven, de Halse Vliet, de 
Kibbelvaart en Laakse Vaart, de Brandse Vaart 
en de Vossenbergse Vaart fungeren naast de 
waterafvoer als ecologische verbindingszone. 
Het merendeel van de hoofdwaterlopen ligt 
in beekdalen. 

aandachts-/knelpunten 
Met name de snelle waterafvoer leidt 
incidenteel op sommige plaatsen tot 
wateroverlast. Voorbeelden hiervan zijn 
de overlast bij de Lage Bremberg en Hoge 
Vaartkant, de Vossenbergse Vaart ter hoogte 
van de Muizenstraat, op diverse locaties in de 
noordelijke polders, op het bedrijventerrein 
Vosdonk ter hoogte van de Lokkerdreef of 
bij de duiker onder de Hoevenseweg. De 
snelle waterafvoer kan eveneens leiden tot 
verdroging van de gronden. De oppervlakte- 
waterkwaliteit is matig waardoor een negatief 
effect zichtbaar is op de natuur. 

potenties
Door het langer vasthouden van water 
in het gebied door berging kan de 
incidentele overlast worden verminderd, 
kan de waterkwaliteit worden verbeterd 
en kan het proces van verdroging van de 
zandgronden worden gekeerd. Daarnaast 
kan het watersysteem een belangrijke drager 
zijn van ruimtelijke ontwikkelingen en kan 
het waterbeheer beter worden afgestemd 
op ecologische verbindingen, berging en 
recreatie. 
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figuur 20, natuur
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2.2.4 Natuur 

Het kleigebied kent relatief weinig 
natuurwaarden (figuur 20), echter langs 
de Mark en langs vaarten komen moeras- 
en rietvegetaties voor. De kop van de 
Krijtenburgse Polder is van belang voor 
verschillende soorten amfibieën, voor 
moerasvogels en voor planten. Talrijke keren 
zijn in het gebied de dijken doorgebroken en 
als gevolg hiervan (en door het wegspoelen 
van de bodem) zijn ‘wielen’ (poelen) ontstaan. 
De wielen langs de Haagse Dijk / Halse Vliet 
zijn van belang voor moerasvogels, amfibieën 
zoals kikkers, padden en salamanders en 
planten in de oeverzone. De functie van 
het zeekleigebied als weidevogelgebied is 
heel beperkt. Wel zijn de Krijtenburgsche 
Ploder, de aanliggende Hoevense Beemden 
en de Mark als onderdeel van de zogeheten 
pleisterplaats “Polders Oudenbosch – Made” 
als foerageergebied van belang voor de 
Kolgans, vooral in strenge winters. 

Het overgangsgebied heeft deels hoge 
actuele natuurwaarden. Dit betreft vooral 
floristische / vegetatiekundige waarden in 
de natuurgebieden De Berk en Kelsdonk/
Zwermlaken. Vooral de diverse soorten 
van verlanding herbergen veel opvallende 
plantensoorten en enkele diersoorten. Tevens 
komen er diverse opvallende broedvogels 
voor. Ook op en langs de agrarische 
gronden zijn verschillende natuurwaarden 
aanwezig. Het zijn foerageergebieden voor 
struweelvogels, foerageer- of broedgebieden 
voor weidevogels en zwanen of gebieden 
met floristisch waardevolle sloten en 
slootoevers. De belangrijkste factoren die 
ten grondslag liggen aan deze natuurwaarden 
zijn de gunstige hydrologische situatie, de 
bodemopbouw, de variatie aan terreintypen 
en het beheer. 

Het centraal- en zuidelijk zandgebied kennen 
vooral natuurwaarden van lokale aard. Op 
diverse plaatsen komen vogels voor in de 
struwelen, bosjes, houtwallen en houtsingels. 
Op een beperkt aantal plaatsen buiten de 
natuurgebieden komen relatief zeldzame 
amfibieën voor. 

De belangrijkste gebieden met natuurwaarde 
liggen binnen de groene hoofdstructuur (GHS). 

Binnen het verstedelijkt gebied van Etten-
Leur zijn verschillende open, groene gebieden 
herkenbaar. Daarnaast is een groot deel van 
de interne wegen voorzien van bomen. 

aandachts-/knelpunten 
De huidige gebieden met hogere 
natuurwaarden zijn slechts gering in 
omvang, wat doorgaans een belangrijke 
beperking is voor de spontane ecologische 
ontwikkeling van deze of overige gebieden. 
De aanwezigheid van grote groene gebieden 
in het stedelijk weefsel is een kwaliteit die 
dient te worden gehandhaafd. 

potenties
De natuurwaarden van het gebied 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). 
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figuur 21, landschap
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2.2.5 Landschap 

De landschappelijke structuur (figuur 21) kent 
een duidelijk aanwezige oost-west lopende 
zonering, van een verstedelijkingsband met 
rijksweg en spoorlijn en hieraan parallel 
lopende landschappelijke zones in het 
buitengebied. Zones met het gebruiksaccent 
op landbouw worden hierin afgewisseld door 
zones met het accent natuur en landschap, en 
de zone van bebouwing. 

In het noorden langs de Mark ligt een twee 
tot drie kilometer brede zone van beemden, 
onder andere de Haagse-, Ettense- en 
Hoevense Beemden. Door bemaling zijn deze 
beemden geschikt gemaakt als weidegebied. 
Het overwegend open landschap is 
gestructureerd door de waterlopen met 
dijken en bomenrijen daarlangs. In de open 
ruimte liggen erfbeplantingen als zelfstandige, 
compacte puntelementen. 

Het overgangsgebied wordt gekarakteriseerd 
door een open landschap met gegraven 
veenputten en opgaande broekbosjes waarin 
de natuur zich op enkele plaatsen optimaal 
heeft kunnen ontwikkelen. 

In de zones juist ten noorden en ten zuiden 
van de kern is een zandlandschap te vinden, 
wat wordt gekenmerkt door een halfopen 
karakter met macroreliëf en een kleinschalig 
patroon van weg- en erfbeplantingen. 

In het uiterste zuiden van Etten-Leur is 
een relatief jong veenontginningslandschap 
te vinden met afwisselend grote en kleine 
boscomplexen, heide, grasland en akkers. 
Alleen in de omgeving van ‘De Padvinder’ 
(in het bosgebied ‘De Pannenhoef’) zijn nog 
vochtige plaatsen vanuit vroegere tijden 
terug te vinden. Het landschap is hier erg 
aantrekkelijk door zijn afwisseling. 

De landschappelijke zones worden in de 
noord-zuid richting op verschillende plaatsen 
door waterlopen en vaarten doorsneden. 
De beken en beekdalen van de Brandse 
Vaart, Vossenbergse Vaart, Oude Turfvaart, 
Laakse Vaart/Lokkervaart en Kibbelvaart 
bepalen hierdoor mede de structuur van het 
landschap. 

De beekdalen ontstonden daar waar het 
regenwater naar de laagste delen stroomde 
en door een ondergrond van leem werd 
tegengehouden. 

Hierdoor werden uitgestrekte moerassen 
en vennen gevormd. Daar waar afvoer wel 
mogelijk was, ontstonden beken en vaarten. 
Door kanalisatie, turfafgravingen en aanleg 
van nieuwe waterlopen werd het water veel 
sneller afgevoerd. De zo ontstane nieuwe 
vaarten werden ook gebruikt om de turf af 
te voeren. 

Onder de dunne laag klei is er op veel 
plaatsen veen te vinden. Dat is ook het 
geval in de zuidelijk gelegen beekdalen. 
Veen ontstaat vooral op plaatsen waar de 
waterafvoer slecht is. Het gebied was drassig 
en er groeiden planten als veenmos, riet en 
zegge. De afgestorven planten zakten in de 
bodem en verstikten in het drassig land, 
maar verteerden niet. Hierdoor ontstond 
een pakket veen. Daar waar men het veen in 
het verleden heeft afgegraven, ontstonden op 
verscheidene plaatsen ‘frikken’; dit zijn kleine 
bospercelen op drassige gronden. 

aandachts-/knelpunten 
Met name de openheid van het landschap 
in het noordelijk deel van Etten-Leur is een 
uitermate waardevolle karakteristiek. Op 
verschillende plaatsen wordt de overgang 
tussen stad en landschap bemoeilijkt door de 
aanwezigheid van barrières in de structuur. In 
de verstedelijkingsband ontbreken duidelijke 
relaties met het omringende landschap. 
In Leur heeft het dempen van de Leurse 
Haven daar bijvoorbeeld toe bijgedragen, 
terwijl ook de nieuwe rijksweg ondanks de 
zorgvuldige landschappelijke inpassing een 
sterke scheiding heeft veroorzaakt tussen 
bebouwde kom en omringend landschap. 

potenties
Het landschap kan een duurzame contramal 
vormen voor de verstedelijking. Met name 
de oost-west lopende zonering van het 
landschap is een karakteristiek, alsmede 
de verspreid liggende bospercelen aan de 
zuid- en oostflank, die daarbij verder kunnen 
worden versterkt. Ook is de verbetering van 
de relaties tussen de kern en het landschap 
mogelijk via stedelijke groenstructuren die 
aansluiten op de omgeving. 
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Bovenstaande afbeelding is gebaseerd op de cultuurhistorische waardenkaart van 
de provincie, waarbij de indacties ‘zeer hoge’ en ‘hoge’ kwaliteit zijn overgenomen 
en op bepaalde plaatsen zijn aangevuld.

figuur 22, cultuurhistorie
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2.2.6 Cultuurhistorie 

De identiteit van Etten-Leur wordt mede 
bepaald door de cultuurhistorie (figuur 22). 
De historische lijnen (zoals oorspronkelijke 
wegen), donken, waterlopen, beekdalen, 
monumenten en beeldbepalende accenten 
(zoals molens en de watertoren) zijn 
structuurbepalend voor het gebied. 

historische bebouwing 
A. De historische kern van Etten is nog 
altijd herkenbaar als een markante noord-
zuid gerichte baannederzetting (Markt). 
Aan de zuidzijde werd dit gebied begrensd 
door de voormalige Rijksweg, die de 
Bisschopmolenstraat heeft afgesneden van 
de Markt, terwijl deze aan de noordzijde 
begrensd wordt door het spoor. In het 
kader van het centrumplan wordt getracht 
deze historische relatie tussen de Markt 
en de Bisschopmolenstraat te herstellen. 
De Markt wordt gekenmerkt door een 
gaaf bebouwingsbeeld dat veelal evenwijdig 
loopt aan de straat. Aan de zuidzijde 
liggen overwegend meerlaagse gebouwen 
(gedateerd tussen 1600-1800), terwijl naar 
het noorden toe overwegend eenlaagse 
bebouwing te vinden is (circa 1800-1900). 
B. Leur heeft zich langs een oost-west 
gerichte as (de Korte en Lange Brugstraat) 
met een centraal plein ontwikkeld als een 
verkeersnederzetting. Aan de noordzijde 
grenst de nederzetting aan het havenhoofd 
van de Leurse Haven, wat een aangetast 
voorbeeld is van een 19e eeuwse 
industrialisatie aan het begin van een 
turfvaart. Rondom het havenhoofd liggen 
enkele karakteristieke bedrijfscomplexen (uit 
circa 1900- 1920) waaronder de zeepfabriek 
en de molen. Aan de Korte en Lange 
Brugstraat bevindt zich een gave reeks van 
vooral eenlaagse dorpswoningen, terwijl dit 
richting het Van Bergenplein veelal tweelaags 
wordt (1650-1700). 
C. De Middendonk is een gaaf voorbeeld 
van een uitgedunde voormalige 
veennederzetting, in de vorm van een 
onregelmatig bebouwd lineair wegdorp. Het 
is een weg met klinkerbestrating en resten 
laanbeplanting (eik). De bebouwing bestaat 
uit hoofdzakelijk haaks op de weg gebouwde 
langgevelboerderijen en schuren. 

D. Hoge Bremberg is een gaaf voorbeeld 
van een wegnederzetting langs een smalle, 
rechte en hoger gelegen weg, met verspreid 
gelegen boerderijen, en resten van eiken 
en laanbeplanting. De zichtrelatie met het 
aangrenzend open akkergebied en het 
beekdal van de Brandse Vaart is nog duidelijk 
aanwezig. 

historisch landschappelijke lijnen 
Aan de westzijde van de gemeente bevindt zich 
de Laakse Vaart. Een herkenbare voormalige 
turfvaart die is gelegen tussen begeleidende 
kaden ter weerszijde. In het noorden ligt 
de vaart tussen kleine dijklichamen, om 
ter hoogte van de Krijtenburgse Polder in 
de Mark te vloeien. De vaart is voorzien 
van populieren, knotbomen en houtkanten. 
Zuidelijk van de Hoevenseweg verandert de 
vaart van naam in Lokkervaart, die minder 
breed is en slechts deels voorzien is van 
houtkanten. 

De Kibbelvaart is eveneens een voormalige 
turfvaart gelegen tussen de veenontginningen 
bij Rucphen en de samenvloeiing met de 
Laakse Vaart ter hoogte van de Palingstraat. 
Het gedeelte van de Kibbelvaart ten zuiden 
van de spoorlijn is ten gevolge van het 
minder herkenbaar zijn als gewezen turfvaart 
lager gewaardeerd en is mede vanwege het 
bedrijventerrein Vosdonk West inmiddels 
verlegd. Tussen de Hoevenseweg en de 
spoorlijn is de sloot breder en herkenbaar 
als voormalige turfvaart. Ten noorden van 
de Hoevenseweg is de vaart gelegen tussen 
brede kaden, die voorzien zijn van bosschages 
en hakhout in de vorm van knotbomen. 

Op de donken tussen de Laakse Vaart en 
de Kibbelvaart liggen de klinkerwegen 
Middendonk en Lage Donk. Deze straten 
vormen een in elkaars verlengde gesitueerde 
oude wegenstructuur, die noord-zuid 
getraceerd loopt parallel aan de vaarten en 
doorsneden wordt door de Hoevenseweg. 
Deze karakteristieke wegen, alsmede de 
oost-west lopende Goorstraat, zijn voorzien 
van historische bestrating met oude, gebakken 
klinkers. Naast de genoemde donken zijn er 
verschillende historische structuren, die als 
herkenbare oude wegen met historische 
bestrating van gebakken klinkers door de 
gemeente lopen. 
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Bovenstaande afbeelding is gebaseerd op archeologisch onderzoek van RAAP.  Deze verwachtingskaart heeft een hogere 
nauwkeurigheid dan de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW), door het gebruik van gedetailleerdere bronnen. In 
tegenstelling tot de IKAW, welke voornamelijk gebaseerd is op bodemkundige gegevens schaal 1:50.000, is de verwachtings-
kaart gebaseerd op bodemkundige, geomorfologische en geologische kaarten met hoogtegegevens, aangevuld met versto-
ringsgegevens en veldonderzoek. Het bronmateriaal varieert hierbij in schaal van 1:10.000, 1:25.000 tot 1:50.000. 

figuur 23, archeologie
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Voorbeelden hiervan zijn Achter de Molen, de 
Turfstraat en de Lage Bremberg. De Wildert 
is een grotendeels oost-west getraceerde 
verharde weg die teruggaat tot voor 1900. 
Naast deze weg zijn verschillende historische 
tracés uitgevoerd als betonwegen. Te 
noemen zijn onder andere het Hellegat, het 
Schuitvaartjaagpad, de Muizenstraat en de 
Moerdijkse Postbaan (gedeeltelijk). 

historisch landschappelijke vlakken 
De heideontginningen Bellen, Lazerij en 
Locht kunnen worden aangemerkt als 
historisch waardevolle landschappelijke 
vlakken. Het gedeelte van het akkercomplex 
met bouwland en grasland ten oosten en 
zuiden van Etten-Leur heeft een afwisselende 
blok- en strookvormige percelering die sinds 
1940 nagenoeg onveranderd is. Het meest 
oostelijke deel, met haaks op de Brandse 
Vaart staande percelering dateert al uit 1500 
en is rijkelijk voorzien van knotbomen. 

Hillekens, de Westpolder, de Lage Donk en de 
Oostpolder vormen een reeks van polders 
met afwisselend bouwland en grasland in 
strookvormige percelering. Opvallend hierin 
zijn de verspreide broekbosjes, met name bij 
De Leemblokken, Het Achtergat, Zwermlaken 
en Het Windgat. In het zuiden van de 
genoemde polders, aangrenzend aan de na-
oorlogse uitbreidingswijken van Etten-Leur, 
bevinden zich stroken met lintbebouwing, 
voornamelijk bestaande uit boerderijen aan 
de Lage Donk, de Goorstraat en Haansberg. 

historische groenstructuren 
De perceelsrandbegroeiing en watergang-
beplanting van schietwilg en populier aan 
de Laakse Vaart zijn historisch waardevol. 
In de Westpolder zijn gedeeltelijk de nog 
oorspronkelijke langgerekte percelen 
aanwezig, met oud hakhout en struweel 
van schietwilg, zwarte els, es, grauwe wilg, 
hazelaar, katwilg, zomereik, populier en 
ruwe berk. Het struweel aan de Haagse Dijk, 
de Zeedijk, en de Zwartenbergse Polder 
is karakteristiek. Aan de Bredasebaan en 
de Sprundelsebaan ligt een laanbeplanting 
en houtwallen van zomereik, ruwe berk, 
sporkehout, wilde lijsterbes en moeraseik. 

aandachts-/knelpunten 
De cultuurhistorisch waardevolle elementen 
zijn zelden volledig intact. Indien geen 
conserverende acties worden ondernomen 
zullen de elementen door geleidelijke 
aantasting steeds verder verdwijnen. 

potenties
De potenties van Etten-Leur vanuit 
cultuurhistorisch perspectief liggen naast een 
educatieve ervaring van historisch besef over 
het gebied door cultivering van de meest 
waardevolle onderdelen, in de bruikbaarheid 
van oude structuren. Te denken valt daarbij 
aan het behoud en herstel van historische 
relaties (zoals Markt - Bisschopmolenstraat 
of Leurse Haven - Geerkade), het versterken 
van de donken en vaarten, het beheren van 
de bestaande lintbebouwingen, de handhaving 
van klinker- en betonbestratingen en de 
versterking van begeleidende beplantingen. 

2.2.7 Archeologie 

Binnen de gemeente Etten-Leur zijn 
verschillende zones aangegeven, waar 
een bepaalde trefkans van archeologische 
artefacten te verwachten valt (figuur 23). Bij 
een verdere verstedelijking van de gemeente 
in deze richting vormt archeologie dan ook 
een belangrijk aandachtspunt. Ten zuiden 
van het Schuitvaartjaagpad bevindt zich een 
archeologisch waardevol gebied dat via het 
bestemmingsplan beschermd wordt. 

aandachts-/knelpunten 
Hoewel duidelijk een gezoneerd verschil 
kan worden aangegeven in de trefkans van 
archeologische vondsten, is er geen inzicht in 
de werkelijke positie en kwaliteit van deze 
mogelijke locaties. 

potenties
In de gebieden met een hoge trefkans zal 
er bij de transformatie naar een ander 
grondgebruik ter plaatse een uitgebreider 
archeologisch onderzoek moeten plaats-
vinden. Indien hieruit informatie gewonnen 
wordt kan dit een bron van inspiratie zijn 
voor de ontwikkeling van een gebied. Het 
indirect zichtbaar maken van het doorgaans 
onzichtbare archeologische erfgoed kan deze 
inspiratiebron bijvoorbeeld ondersteunen. 
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figuur 24, infrastructuur
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2.3 Infrastructuur 

Vanuit verschillende delen van Nederland 
en België is Etten-Leur goed bereikbaar met 
de auto en de trein (figuur 24). De spoorlijn 
Breda-Roosendaal, voor overwegend 
personenvervoer, loopt in oost-westelijke 
richting door het bebouwde gebied van 
Etten-Leur. Centraal in de kern, aan het einde 
van de Anna van Berchemlaan ligt het NS-
station. Ten zuiden van de kern ligt de recent 
omgelegde rijksweg A58, die met twee 
afslagen (afslag Centrum aan de zuidoostzijde 
en afslag Vosdonk aan de zuidwestzijde) 
zorgdraagt voor een goede ontsluiting van 
Etten-Leur voor het wegverkeer. Direct 
ontsloten via de beide afslagen ligt de 
Parklaan die uitkomt op de centraal gelegen 
ondergrondse parkeergarage (P) van het 
nieuwe centrum. 

Op een lager schaalniveau wordt Etten-
Leur in noord-zuidrichting ontsloten door 
respectievelijk de N633 (de Zevenbergseweg), 
de N637 (de Rijsbergseweg) en de 
Hoevenseweg, Vossendaal en Vosdonk. 

Daarnaast heeft de rivier de Mark een 
betekenis als vaarroute richting Dinteloord, 
Volkerak en Breda. 

aandachts-/knelpunten 
De ligging van het spoor binnen het 
verstedelijkt gebied vormt momenteel een 
barrière. Bij een eventuele verdere toename 
van het goederenvervoer per spoor zal deze 
barrièrewerking nog toenemen. 

Met name in de verkeersafwikkeling op 
een lager schaalniveau zijn verscheidene 
plaatsen aanwijsbaar met regelmatige 
stremmingen in de verkeersdoorstroom en 
de daarmee gepaard gaande overlast. Ten 
opzichte van de huidige verkeerssituatie 
geldt in zijn algemeenheid dat het 
verkeer gedurende de planperiode van de 
StructuurvisiePlus fors zal toenemen. Indien 
er geen aanpassingen worden gedaan in de 
verkeersstructuur betekent dit, dat de voor 
2002 geconstateerde knelpunten over het 
algemeen zwaarder worden. Dit blijkt uit de 
studie hoofdwegenstructuur die in het kader 
van deze StructuurvisiePlus door DHV is 
uitgevoerd. 

In figuur 25 zijn de te verwachten knelpunten 
in 2015, indien geen maatregelen worden 
genomen, opgenomen. 

potenties
Vooral de goede bereikbaarheid is voor 
bedrijven een belangrijke reden om zich in de 
gemeente te vestigen. De beide aansluitingen 
van de stad op de A58 zijn van aanzienlijke 
waarde voor de verdere stedelijke 
ontwikkeling van Etten-Leur. Middels de 
A58 is er namelijk goede aansluiting op de 
routes die leiden naar Rotterdam, Utrecht, 
Eindhoven en Antwerpen. De aanwezigheid 
van een NS station biedt mogelijkheden om 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
stimuleren.
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figuur 25, knelpunten hoofdwegenstructuur 2015



figuur 26, woongebieden 
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2.4 Occupatie 

2.4.1 Woongebieden 

Etten-Leur is opgedeeld in elf bestaande 
wijken en een wijk, en wijkdeel in ontwikkeling 
(figuur 26). Met name de chronologie in de 
ontstaansgeschiedenis van de woonwijken 
is hierin nog duidelijk herkenbaar. De 
tijdsperiode waarin een wijk tot stand 
gekomen is, heeft zijn onmiskenbare invloed op 
de stedenbouwkundige verkavelingsstructuur, 
die weer voornamelijk de verscheidenheid 
tussen de wijken kenmerkt. Iedere wijk heeft 
een bepaald karakter en een bijbehorend 
aanbod in bepaalde (soms monotone) 
woningtypologieën. Hoewel elke woonwijk 
in principe huisvestingsmogelijkheden biedt 
voor iedere doelgroep, zijn het met name de 
oudere wijken waarin het aanbod doorgaans 
wat eenzijdig is. 

1. De Grient is een monofunctionele 
woonwijk (bestaande uit circa 635 woningen) 
uit de jaren ‘80, die is opgebouwd uit veel 
middeldure laagbouwwoningen in de koop- 
en huursector met als doelgroep gezinnen 
met kinderen. De wijk wordt vooral bewoond 
door gezinnen in de middenleeftijdsklasse, 
terwijl momenteel veel ouderen uitstromen 
naar opgeleverde nieuwbouw. 

aandachts-/knelpunten 
De concurrentiepositie van de woningvoor-
raad ten opzichte van nieuwbouwwijken is 
beperkt. Hierdoor vinden verhoudingsgewijs 
veel verhuizingen plaats en dit heeft invloed 
op het imago van de wijk. Er is sprake van 
te weinig differentiatie in de voorraad. 
Het aandeel ouderen zal tot 2010 maar 
zeker daarna sterk groeien. Gelet op de 
woningvoorraad en het ontbreken van 
diverse sociaal-culturele voorzieningen, 
winkel- en onderwijsvoorzieningen is 
deze wijk voor de groep ouderen minder 
aantrekkelijk. De bewoners zijn aangewezen 
op het uitgebreide voorzieningenniveau in 
het centrum, dat op redelijke afstand ligt. 
Op termijn is het wenselijk om op beperkte 
schaal door herstructurering het aanwezige 
groen een aantrekkelijker en sociaal veiliger 
onderdeel van de wijk te laten worden. 

potenties
Met name de kwaliteit van de groenstructuur 
en de ligging in de nabijheid van het centrum 
zijn potenties van de wijk. In de toekomst 
kan herstructurering meer gewenste 
differentiatie brengen in de woningbouw, 
alsmede aansluiting bieden op een groter 
voorzieningenniveau. 

2. Sanderbanken bestaat uit verschillende 
buurten (met circa 970 woningen). In de 
buurten Broeders en Internaat bevinden 
zich vrijwel geen woningen. In Klein- 
en Groot Sander zijn in de jaren ’90
woningen gerealiseerd. De Lage Banken en 
de nieuwbouwbuurt kennen relatief veel 
koopwoningen in hogere prijsklassen, in 
typen als twee-onder-een-kap en vrijstaand. 
Er wonen voornamelijk gezinnen in de 
middenleeftijdsklasse. 

aandachts-/knelpunten 
Deze nog jonge wijk is inmiddels aardig 
volgroeid, waardoor de wijk ook meer een 
onderdeel vormt van Etten-Leur. Gelet op 
de woningvoorraad en het ontbreken van 
diverse sociaal-culturele voorzieningen, 
winkel- en onderwijsvoorzieningen is 
deze wijk voor de groep ouderen minder 
aantrekkelijk. De bewoners zijn aangewezen 
op het uitgebreide voorzieningenniveau in 
het centrum, dat op redelijke afstand ligt. 

potenties
De wijk is momenteel jong, wat als positief 
gewaardeerd wordt. De bereikbaarheid van 
winkelvoorzieningen is echter slecht, wat 
als negatief beoordeeld wordt. Buurtbeheer 
biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de 
wijk hoog te houden. 

3. Etten-Leur Noord is een woonbuurt 
bestaande uit ongeveer 1125 woningen, 
met aan het Van Bergenplein een 
wijkwinkelcentrum. De wijk kent een sterke 
vergrijzing, doordat grote aantallen bewoners 
zijn verhuisd naar nieuwe woonwijken. 
De behoefte aan ouderenwoningen is 
groot en er is een sterke relatie met de 
te ontwikkelen wijk Schoenmakershoek. 
Attelaken (13) is een (oostelijk) wijkdeel van 
Etten-noord, wat bestaat uit een hedendaags 
woningenaanbod in combinatie met 
kleinschalige kantoor(achtige) bebouwing. 

2 . B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  l a g e n



figuur 27, impressies woonbuurten



aandachts-/knelpunten 
In sommige delen van deze wijk is het 
aandeel huurwoningen vrij hoog en meer 
differentiatie door onder andere de verkoop 
van huurwoningen is dan ook gewenst. Grote 
delen van de wijk kennen een groot aandeel 
kleine, vooral oudere huishoudens. Voor hen 
is het van belang dat het voorzieningenniveau 
voldoende en voldoende bereikbaar is. Met 
name bereikbaarheid is een aandachtspunt. 
Bij herstructurering van delen van de wijk 
kan een grotere differentiatie van woningen 
bereikt worden en kunnen er ook duidelijke 
oriëntatiepunten in de wijk komen. 

potenties
Kansen zijn er voor het versterken van 
het draagvlak van de voorzieningen en 
de aanwezigheid van karakteristieke 
woonmilieus. Op middellange termijn is 
herstructurering van sociaal bezit op zijn 
plaats, waarbij huurwoningen worden 
vervangen door koopwoningen. 

4. De Baai is een wijk die gegroeid is in 
periode 1966-1980. Bijna 80% van de (circa 
1405) woningen bestaat uit rijwoningen. 
De bewoners zijn overwegend middelbare 
gezinnen en tweepersoonshuishoudens. 

aandachts-/knelpunten 
Met name de eenzijdige woningtypologie 
kan bij een verdere ontspanning van 
de woningmarkt een mogelijk knelpunt 
opleveren. Daarnaast is vooral de mindere 
bereikbaarheid van een aantal voorzieningen 
een aandachtspunt. Delen van de wijk scoren 
negatief op de woonomgeving en conflicten 
tussen bewoners. Het is niet uitgesloten 
dat nieuwbouw in andere wijken leidt tot 
langdurige leegstand van woningen en verdere 
verslechtering van het imago van het wonen 
in die delen van de wijk. Het is daarom zaak 
om bij herinrichting een aantrekkelijkere 
woonomgeving te creëren. Door ingrijpende 
stedenbouwkundige ingrepen kan de 
structuur van de wijk verbeterd worden. 

potenties
Ondanks dat de vergrijzing in de wijk zal 
toenemen, heeft De Baai voor ouderen 
onvoldoende te bieden. De woonomgeving 
dient met het oog op toegankelijkheid te 
worden aangepast. 

5. De Keen is een recente uitbreidingswijk 
van de gemeente. De wijk is nog niet geheel 
gerealiseerd, maar uiteindelijk bereikt deze 
een omvang van circa 1100 woningen. Er is 
een gevarieerd woonmilieu met overwegend 
koopwoningen, hoewel er geen eigen 
winkelvoorzieningen zijn. Daarnaast is er in 
De Keen een brede school gebouwd. 

aandachts-/knelpunten 
In de wijk zelf zijn, behalve een brede school, 
geen voorzieningen aanwezig. De bewoners 
zijn aangewezen op de voorzieningen in 
Etten-Leur noord. 

potenties
Nu de wijk de eindfase van ontwikkeling 
nadert, kunnen de aangelegde groenstructuren 
tot wasdom komen waardoor het openbaar 
gebied in aantrekkelijkheid groeit. 

6. De wijk Centrum-Oost is een vroeg 
naoorlogse wijk, waarin relatief veel 
huurwoningen staan. Met name het aandeel 
goedkope huur is groot, waardoor de wijk niet 
geschikt is voor tweepersoonshuishoudens 
tussen de 55 en 75 jaar en jonge gezinnen. 
Hoewel het merendeel van de woningen 
grondgebonden is, is het aandeel senioren- 
en meergezinswoningen (zoals de Emmaflat) 
in relatie tot de overige bebouwing van 
Etten-Leur opvallend. 

aandachts-/knelpunten 
De kwaliteit van een groot deel van 
de woningvoorraad, waaronder veel 
huurwoningen, is niet meer van deze tijd. Er 
is veel van hetzelfde en meer differentiatie via 
onder andere herstructurering is gewenst. 
Veel van de huurwoningen kunnen niet 
aangepast worden voor ouderen, terwijl 
ouderen juist in deze wijk willen (blijven) 
wonen. De wijk vraagt om een aantal 
ingrijpende stedenbouwkundige wijzigingen, 
waarbij ook de aanwezige bijzondere 
voorzieningen mogelijk een nieuwe plek 
krijgen. 

potenties
Er zijn nieuwbouwplannen op verschillende 
invullocaties, waarbij met name de centrale 
ligging van de wijk goede kansen biedt. Op 
korte termijn kunnen intensief beheer van 
de woonomgeving en het verbeteren van de 
toegankelijkheid de wijk verbeteren. 

2 . B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  l a g e n



figuur 28, impressies bestaande woonsferen



Op langere termijn zal er sprake zijn van 
complexgewijze herstructureringsmaatre-
gelen. De realisering van een multifunctionele 
accommodatie kan ook een belangrijke 
drager van de nieuwe structuur worden. 

7. Centrum-West is gebouwd in de periode 
1966 tot 1980. De wijk bestaat voor 
tweederde uit koopwoningen en het aandeel 
meergezinswoningen is voor Etten-Leurse 
begrippen groot. De vergrijzing van de 
wijk is al relatief sterk maar woningen en 
woonomgeving kunnen de problemen van 
de oudere inwoners voorlopig voldoende 
opvangen. Een belangrijk knelpunt is de 
parkeerdruk in het openbaar gebied. 

aandachts-/knelpunten 
Voor het oude deel van de woningvoorraad 
geldt dat de kwaliteit reden kan zijn om tot 
ingrepen over te gaan. Het bezit is vooral 
van eigenaar-bewoners, onder wie een groot 
aantal ouderen. Dit vraagt zorgvuldigheid ten 
aanzien van grootschaligere ingrepen. Wat de 
openbare ruimte betreft is het parkeren een 
punt van zorg. 

potenties
Accenten in de ontwikkeling van de wijk 
liggen in beheer, de vraag naar grondgebonden 
ouderenhuisvesting en de vraag naar 
gemengde woonsituaties zoals oud-jong, of 
autochtoon-allochtoon. 

8. Een grote uitbreidingswijk uit de jaren 
‘80 is Hooghuis. Het gebied kent een hoge 
woningdichtheid, wat ten koste gaat van 
groen en openbare ruimte. De wijk is minder 
geschikt voor tweepersoonshuishoudens 
van 55 tot 75 jaar en het aandeel 
eenpersoonshuishoudens is groter dan het 
aandeel gezinnen. Bewoners van het gebied 
zijn zelf bang voor verloedering, waardoor 
er ook een sterke verhuisstroom vanuit 
Hooghuis naar uitbreidingsgebieden in Etten-
Leur plaatsvindt. Door gebrek aan groen 
staat de leefbaarheid in de wijk onder druk.

aandachts-/knelpunten 
De hoge dichtheid waarin is gebouwd uit 
zich in de ontoereikende kwaliteit van 
de woonomgeving. In deze wijk staat een 
verhoudingsgewijs groot aandeel (onder 
andere particuliere) huurwoningen. 

2 . B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  l a g e n
Bewoners zijn of voelen zich onvoldoende 
betrokken bij de wijk. Buurtbeheer 
lijkt niet een voldoende oplossing voor 
de beeldvorming en concrete sociale 
vraagstukken van deze wijk. De wijk moet 
een sterker en herkenbaar hart krijgen. Met 
name het park en de school spelen hier een 
belangrijke rol in. 

potenties
Op korte termijn zal het beheer van 
de openbare ruimte aangepakt moeten 
worden. Op middellange termijn dient de 
herstructureringsopgave van het gebied 
met name gericht te zijn op het scheppen 
van meer lucht en groen in de wijk om de 
leefbaarheid te bevorderen. 

9. De Grauwe Polder is een relatief grote 
uitbreidingswijk uit de jaren ‘70 (met circa 
2290 woningen in 5 buurten), waarvan circa 
drievierde deel bestaat uit rijwoningen. 
Er is een vrij groot aandeel middeldure 
woningen (zowel koop als huur) en een 
oververtegenwoordiging van middelbare 
gezinnen met kinderen. De vrij eenzijdige 
opbouw van de wijk in het zuidelijk deel 
(rijhuizen in hofjesstructuur) vraagt om meer 
differentiatie. Er is een behoorlijke uitstroom 
naar nieuwbouw, of naar vrijkomende 
woningen in andere wijken. Mede door het 
aanwezige groen in het gebied wordt de 
Grauwe Polder ervaren als een leefbare 
wijk. 

aandachts-/knelpunten 
De wijk kent met name imagoproblemen 
in die delen waar de huurwoningen staan. 
De ruimtelijke opzet van die delen van de 
wijk lijkt niet logisch, waardoor de gewenste 
sociale cohesie onder de bewoners 
ontbreekt. Herstructurering kan hiervoor 
een oplossing bieden. 

potenties
Voor de toekomst ligt er in de wijk 
een opgave om een complexgewijze 
herstructurering te bewerkstelligen waarin 
de huidige eenzijdige woningdifferentiatie 
wordt aangepast. De ruimtelijke structuur 
biedt daarbij mogelijkheden om op een goede 
manier kleinschalige verdichtingsplannen toe 
te voegen. 



figuur 29, huidige situatie Etten-Leur



10. Banakkers bestaat uit drie oudere 
buurten (in naoorlogse bouw met veel 
huur- en rijwoningen) en één nieuwe buurt 
Achter de Molen (met veel vrijstaande koop). 
Rondom het winkelcentrum is een sterke 
vergrijzing van de inwoners te constateren. 
Voor Banakkers is er een goede monitoring 
van de woningen nodig, omdat in dit deel de 
goedkoopste woningen staan. 

aandachts-/knelpunten
De kwaliteit van de woningvoorraad in het 
vroeg naoorlogse deel van de wijk, waar 
onder andere veel huurwoningen staan, is niet 
meer van deze tijd. Er is veel van hetzelfde en 
meer differentiatie door herstructurering is 
gewenst. Veel van de huurwoningen kunnen 
niet aangepast worden voor ouderen, 
terwijl ouderen juist in deze wijk willen 
(blijven) wonen. Deze wijk vraagt om 
grotere stedenbouwkundige ingrepen, welke 
bijdragen aan een heldere structuur en een 
passende woningdifferentiatie.

potenties
Op korte termijn kan worden ingezet op 
extra buurtbeheer, zeker in relatie tot 
het Centrumplan. Op langere termijn zal 
worden ingezet op sloop en vervangende 
nieuwbouw. Bij deze herstructurering dienen 
meer woningen voor ouderen en jongeren te 
worden gerealiseerd. Gestapelde woningen 
die op korte afstand van het centrum liggen, 
lijken hierbij goede kansen te bieden.

11. De Hoge Neerstraat is een 
uitbreidingswijk uit de jaren ‘90. Het bedient 
alle doelgroepen en voorziet in een rustige 
woonomgeving. Meer dan 90% van de 
woningen zijn grondgebonden en er zijn geen 
voorzieningen.

aandachts-/knelpunten
Bewoners hebben zorg over de vervuiling 
van de woonomgeving en de gevoeligheid 
van delen van de wijk voor overlast of sociale 
onveiligheid. 

potenties
In de toekomst zal het beheer de huidige 
kwaliteit moeten behouden en versterken. 

2 . B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  l a g e n
12. Hoewel nog niet gerealiseerd, bestaat 
Schoenmakershoek volgens de vastgestelde 
plannen uit een gevarieerd woningaanbod. 
De woningen zullen gefaseerd worden 
opgeleverd in de periode van 2006 tot 2009. 
Schoenmakershoek wordt een woonwijk 
met een geheel eigen sfeer die past in de 
huidige tijdsgeest. Dit zal tot uiting moeten 
komen in de architectonische vormgeving 
van de woningen, een gevarieerd aanbod van 
woningtypen en duurzame maatregelen. De 
wijk zal op duurzame wijze worden ingericht 
met levensloopbestendige woningen.

potenties
Schoenmakershoek zal met de ontwikkeling 
voorzien in een aanzienlijk deel van de 
groei van het kwalitatief hoogwaardig 
woningbestand in Etten-Leur.



figuur 30, centrumfuncties en -voorzieningen
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2.4.2 Centrumfuncties en 
-voorzieningen 

Etten-Leur heeft een rijk verenigingsleven en 
is gunstig gelegen in de regio. De hoeveelheid 
voorzieningen is hier dan ook op afgestemd 
(figuur 30). Ondanks de ligging tussen 
Roosendaal en Breda vervult de gemeente 
voor de nabije omgeving (zoals voor 
Zundert, Oudenbosch, Rijsbergen, Hoeven, 
St. Willebrord en Rucphen) een belangrijke 
functie met betrekking tot met name 
detailhandelsvoorzieningen. Er kan voor de 
voorzieningenstructuur een onderverdeling 
worden gemaakt in voorzieningen 
voor de buurt, centrumvoorzieningen, 
onderwijsvoorzieningen, cultuur en 
recreatie. 

De detailhandelsfunctie kenmerkt zich 
door een fijnmazige structuur bestaande 
uit het centrumgebied als kernwinkelgebied 
(figuur 31), het wijkwinkelcentrum Etten-
Leur Noord (figuur 32) en de buurtcentra 
in de Trompetlaan, Kerkwerve, Hooghuis en 
Concordialaan. Een aantal van deze centra 
heeft een groter verzorgingsbereik, zoals 
Etten-Leur Noord en het centrumgebied 
wat kan worden aangeduid als het 
hoofdwinkelapparaat. De meest recente 
uitbreiding van de voorzieningenstructuur 
in Etten-Leur ligt in de realisatie van de 
Parklaan en het Centrumplan. In het 
Centrumplan is naast een ondergrondse 
parkeergarage voor 1.000 plaatsen een nieuw 
stadskantoor gerealiseerd. Eveneens zijn er 
een substantieel aantal woningen, winkels en 
horecavoorzieningen bijgebouwd. 

Op verschillende plaatsen in de gemeente 
bevinden zich (basis)onderwijsvoor-
zieningen. Met de recent gerealiseerde 
ROC krijgt Etten-Leur ook een regionale 
onderwijsvoorziening. De culturele en 
recreatieve voorzieningen hebben een 
functie voor de hele gemeente. Er zijn vijf 
musea en er is het theater/congrescentrum 
“De Nobelaer” met een instituut voor 
muziek, dans en drama. Met de aanwezigheid 
van een binnen- en buitenzwembad, sporthal, 
sportparken, sportcentra, sportzalen, 
tennisbanen en gymnastiekzalen bestaat er 
een groot aanbod van sportvoorzieningen. 
De Westpolderplas en de verschillende 
wandel- en fietsroutes vanuit de kern naar 

het landelijk gebied en vice versa, maken deel 
uit van de recreatieve voorzieningen. 

aandachts-/knelpunten 
Door de geleidelijk veranderende 
bevolkingssamenstelling (door bijvoorbeeld 
vergrijzing en individualisering van de 
samenleving) ontstaat er draagvlak voor een 
spreiding van voorzieningen op buurtniveau. 

potenties
Met name het Centrumplan biedt uitstekende 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
(bovenlokale) voorzieningenniveau van Etten-
Leur. De verschillende buurtwinkelcentra 
liggen op gunstige locaties in de bestaande 
woonwijken en kunnen daardoor een 
belangrijke rol spelen bij herstructurering. 
Bij de decentralisatie van zorg ontstaan er 
kansen voor de koppeling van dit programma 
met andere voorzieningen in de wijken. 

2 . B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  l a g e n

figuur 31,  kernwinkelgebied centrum

figuur 32,  wijkwinkelcentrum Etten-Leur Noord



figuur 33, werkgebieden
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2.4.3 Werkgebieden 

Etten-Leur kent naast het centrumgebied 
(met publieksgerichte activiteiten zoals 
detailhandel, horeca en baliefuncties) 
en sociaal-maatschappelijke clusters 
(gezondheids- en welzijnszorg) een aantal 
concentraties van werkgelegenheid (figuur 
33). Deze concentraties onderscheiden zich 
in eerste instantie door het type activiteit. 

Informatiegerichte activiteiten zijn 
geconcentreerd aan de oostelijke kant van 
de gemeente. De statige Parklaan biedt 
ruimte voor informatiegerichte activiteiten 
waarvoor de huisvesting niet alleen de 
functionele ruimtebehoefte vervult, maar 
ook als een representatief visitekaartje 
fungeert. Met de ombouw van de Parklaan 
van rijksweg naar stedelijke invalsroute heeft 
de omgeving nog meer cachet gekregen. 
Daarnaast is recent ook het gebied Attelaken 
aan de oostzijde van de kern tot ontwikkeling 
gebracht waarin woon-werkprogramma’s 
worden gerealiseerd. 

Specifieke locatiegebonden activiteiten zijn 
te vinden op de locatie Zwartenberg in het 
uiterste noorden van de gemeente. Deze 
locatie aan de Mark herbergt een aantal 
vaarweggebonden bedrijven. 

Goederengerichte activiteiten zijn sterk 
geconcentreerd op het bedrijventerrein 
Vosdonk aan de westzijde van de kern. 
Met een omvang van 320 hectare heeft dit 
bedrijventerrein een functie en uitstraling 
die boven Etten-Leur uitstijgt. Vosdonk biedt 
vooral ruimte aan ruim 300 bedrijven in de 
productie en de distributie. Daartoe behoren 
verschillende gerenommeerde bedrijven met 
een internationale uitstraling. 

Het bedrijventerrein is vanaf de jaren 
vijftig geleidelijk gegroeid vanuit de kern. 
In eerste instantie heeft de aandacht zich 
geconcentreerd op de groei, waardoor 
de reeds ontwikkelde delen relatief snel 
zijn verouderd. In de jaren negentig is 
met een inhaalslag begonnen. Dit heeft 
in een eerste fase geresulteerd in groot 
onderhoud van de openbare ruimte en de 
zichtbare private buitenruimte, in een sterke 
bedrijvenorganisatie (Industriële Kring 

Etten-Leur) en een samenwerking tussen 
bedrijven en gemeente. In tweede instantie is 
de aandacht gericht op het ontwikkelen van 
collectieve voorzieningen. Gerealiseerd zijn 
inmiddels onder meer collectieve beveiliging, 
collectieve gescheiden afvalinzameling, 
een vrachtwagenparkeerplaats en een 
benzinestation. Beoogd wordt om te 
komen tot een uitbreiding van het 
vervoersknooppunt bestaande uit een 
centrale halte voor alle buslijnen en een 
horecagelegenheid. Verder wordt er gewerkt 
aan een duurzaam watersysteem. 

aandachts-/knelpunten 
Resterende knelpunten zijn met name 
de technische en/of economische 
veroudering van diverse bedrijfsgebouwen, 
de leegstand en/of het onrendabel gebruik 
van verouderde bedrijfspercelen, een 
verouderde en minder efficiënte verkaveling, 
bodemverontreinigingen op sommige oude 
bedrijfspercelen en onvoldoende eigentijdse 
uitstraling van delen van het gebied. 

potenties
Het klimaat is in het afgelopen decennium 
geschapen om het bedrijventerrein Vosdonk 
verder om te vormen van een traditioneel, 
deels verouderd bedrijventerrein naar 
een moderne bedrijfsomgeving voor 
verschillende typen bedrijvigheid. Zonering 
van het bedrijventerrein in onderscheidende 
deelgebieden - zowel in ruimtelijk als 
in markttechnisch opzicht - aanhaking 
van de deelgebieden aan een logische 
ontsluitingsstructuur en een structurele 
inbedding van groen en water bieden 
daarvoor aanknopingspunten. Binnen de 
deelgebieden is het streven erop gericht de 
ruimte intensiever te benutten. Perspectiefrijk 
daarbij zijn herverkaveling in combinatie met 
meerlaags bouwen. Om de omvorming van 
de verouderde onderdelen verder tot stand 
te brengen zal selectief gebruik gemaakt 
moeten worden van de ontwikkelings- 
en uitgiftemogelijkheden op nieuwe 
uitbreidingen, zoals het thans in uitgifte zijnde 
Vosdonk-West. Deze uitgiftemogelijkheden 
kunnen een belangrijke rol spelen in de 
(tijdelijke) uitplaatsing van bedrijven tijdens 
herstructurering van de gebieden. 
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figuur 34, samengestelde basiskaart

 open kleilandschap

 overgangsgebied

 zandlandschap

 verstedelijkt gebied

 jong veenontginningslandschap

 bos- en natuurgebied

 beekdalen

 groene hoofdstructuur (GHS)

 spoorlijn annex station

 rijksweg A58 met afslagen

 (provinciale) weg

 vaarroute Mark

 wonen

 bedrijven

 kantoren

 glastuinbouw

 windmolenzone



2.4.4 Bouwhoogtes 

Het silhouet van Etten-Leur wordt 
momenteel in belangrijke mate bepaald 
door een beperkt aantal hoogteaccenten, 
zoals de kerktorens, het Elisabethshuis, de 
kantoren in Trivium, Parkplan Oostpoort 
en enkele hogere bedrijfsgebouwen op 
Vosdonk. Ook in het centrumplan zullen 
aan de oostentree twee accenten in hoogte 
gerealiseerd worden, die de entree naar het 
centrum gestalte geven. Naast deze accenten 
is in Etten-Leur op een beperkt aantal 
plaatsen een accent gerealiseerd in de vorm 
van een appartementengebouw van drie tot 
vijf lagen. Geconcludeerd mag worden dat 
er in Etten-Leur in het algemeen sprake is 
van woningbouw met een maximale hoogte 
van twee lagen plus kap of drie lagen en dat 
op een aantal specifieke plekken die hier 
aanleiding toe geven een hoogteaccent is 
gerealiseerd, met speciale aandacht voor de 
architectonische vormgeving. 

aandachts-/knelpunten 
In vele opzichten is het silhouet een 
representatie van het karakter van een 
stad. Ontwikkelingen die significante invloed 
hebben in hoogte dienen daarom zorgvuldig 
in overweging te worden genomen. 

potenties
Het voortzetten van de beperkte realisatie 
van hoogteaccenten op een aantal specifieke 
plekken, waarbij speciale aandacht uitgaat 
naar de architectonische vormgeving en de 
signaalfunctie binnen het stedelijk gebied is een 
potentie voor de ontwikkeling van de stad. 

2.4.5 Landelijk gebied

Etten-Leur heeft een heel gevarieerd 
buitengebied, mede vanwege het aan 
de bodem ontleende onderscheid in 
zeekleigebied, overgangsgebied, centraal 
zandgebied en zuidelijk zandgebied. In het 
noordelijk zeekleigebied komt met name 
grondgebonden melkveehouderij voor. In 
het overgangsgebied bevinden zich diverse 
natuurgebieden (Kelsdonk/Zwermlaken en de 
Berk). Het centraal zandgebied biedt vooral 
plaats aan agrarische functies. Dat betreft, 
behalve grondgebonden melkveehouderij, 
vooral vollegrondstuinbouw en glastuinbouw 
en in beperkte mate intensieve veehouderij. 
Het zuidelijk zandgebied is vooral een 
afwisseling van agrarische functies en 
meerdere bosgebiedjes met aansluitend het 
natuurgebied Pannehoef. Behalve landbouw 
en natuur komen in het buitengebied ook 
nog andere functies voor. 
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Te denken valt aan recreatie (Westpolderplas, 
een tweetal minicampings, mogelijkheden 
voor wandelen, fietsen en varen; denk bij dit 
laatste aan de Leurse Haven en de Mark), 
maar ook aan niet-agrarische bedrijvigheid. 
Niet-agrarische bedrijfsactiviteiten komen 
in het buitengebied slechts beperkt voor 
en, voorzover deze bekend zijn, zijn deze 
in het kader van het bestemmingsplan 
buitengebied expleciet beoordeeld en al dan 
niet planologisch ingepast.

aandachts-/knelpunten
Een knelpunt vormt de teruggang van het 
aantal agrarische bedrijven en daarmee 
een toename van het aantal vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties (bouwblokken/
gebouwencomplexen). Aandachtspunten 
daarbij zijn het streven naar agrarisch 
hergebruik, maar ook het zoeken naar 
mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
niet-agrarisch hergebruik. De overblijvende 
agrarische bedrijven zoeken het vooral in 
schaalvergroting, intensivering, verbreding en/
of nevenactiviteiten. Aandachtspunt daarbij is 
vooral het vinden van het juiste evenwicht 
tussen het bieden van mogelijkheden 
tot bedrijfsontwikkeling enerzijds en het 
respecteren van de bestaande natuur- en 
landschapswaarden anderzijds. Dit geldt 
in Etten-Leur vooral voor de vollegronds 
tuinbouw (denk aan teeltondersteunende 
voorzieningen) en de glastuinbouw.

potenties
Bovenstaande aandachts- en knelpunten 
doen zich ook elders voor. In het kader van 
de revitalisering van het landelijk gebied, 
zoals die provinciebreed wordt opgepakt, 
wordt getracht daar oplossingsrichtingen 
en afwegingskaders voor te creëren. Het is 
zaak daaraan op lokaal niveau een vertaling 
te geven; uiteindelijk in het bestemmingsplan 
buitengebied.De verwachting is dat het 
provinciaal beleid dat op dit punt relvant 
is, begin 2005 officieel vastgesteld zal zijn. 
Omdat het gemeentelijk beleid zal worden 
getoetst aan dat provinciaal beleid, lijkt het 
een prima moment om, zodra de provinciale 
beleidskaders beschikbaar zijn, met de lokale
vertaling een aanvang te maken.

2.5 Samengestelde basiskaart

In de samengestelde basiskaart worden 
de geconstateerde karakteristieken van 
het gebied samengesteld afgebeeld (figuur 
34). Dit overzicht vormt de opmaat naar 
het opstellen van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. 



figuur 35, duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de ruimtelijke 
karakteristieken per laag beschreven en 
samengevat in een overzicht. In dit hoofdstuk 
wordt aangegeven wat de betekenis kan zijn 
van deze ruimtelijke karakteristieken voor 
de toekomstige, duurzame ontwikkeling 
van de gemeente Etten-Leur. Hiertoe 
worden de samengestelde karakteristieken 
doorvertaald naar het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld (DRS), dat grotere structuren 
combineert met lokale kwaliteiten. Op deze 
wijze ontstaat een robuuste ruimtelijke 
hoofdstructuur die het kader biedt voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

3.1 Het doel van het DRS 

Bij het opstellen van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld worden de geconstateerde 
gebiedseigen karakteristieken doorvertaald 
naar een samenhangend structuurbeeld. 
Dit duurzaam ruimtelijk structuurbeeld laat 
nog geheel los van programma’s zien welke 
ontwikkelingen alleen al op basis van het 
doorvoeren van de ruimtelijke kwaliteiten 
en potenties van de verschillende lagen 
wenselijk, mogelijk of onmogelijk zijn. 

3.2 Ontwerpproces van het DRS 

Het opstellen van een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld is een ontwerpactiviteit, 
waarin interpretatie, studie, ontwerp, discussie 
en afweging zeer indringend een rol spelen. 
Het ontwerpen van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld voor Etten-Leur heeft dan 
ook aan de hand van verschillende modellen 
op interactieve wijze met belanghebbenden 
plaatsgevonden. Centrale thema’s daarin 
waren de vraag of verdere verstedelijking 
zou moeten worden begrensd door de van 
zuid naar noord verlopende watergangen (af 
te leiden uit de onderste lagen bodem, water, 
landschap en cultuurhistorie) of door de 
van oost naar west verlopende autosnelweg 
A58 (af te leiden uit laag infrastructuur en 
stedelijke occupatie). 

3.3 Inhoud van het DRS 

In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
gaat het er vooral om de waardevolle 
gebiedskarakteristieken zoveel mogelijk te 

beschermen en waar mogelijk te versterken. 
Dit betekent dat daar waar deze kwaliteiten 
aan de orde zijn, deze als zodanig worden 
benoemd en in stand worden gehouden. Het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld wijst nog 
geen concrete locaties aan diverse functies 
toe en is derhalve abstract gevisualiseerd. 

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
voor Etten-Leur (figuur 35) is opgebouwd uit 
de volgende elementen. 

De rivier de Mark met het daarlangs gelegen 
‘invloedsgebied’, waarin het open landschap 
en agrarisch gebruik als weidegrond het 
beeld bepalen. Het gebied wordt gevormd 
door het zeeklei- en overgangsgebied ten 
noorden van de kern van Etten-Leur en 
heeft een sterke relatie met het reliëf. Het 
invloedsgebied van de Mark is een relatief nat 
gebied waar bebouwing ongepast is en wat 
vanouds de potentie heeft voor de opvang 
van (overtollig) water. 

Twee beekdalen met daarin gelegen 
hoofdvaarten (de Laakse Vaart / Kibbelvaart 
aan de westzijde en Leurse Haven, Brandse 
Vaart / Vossenbergse Vaart / Oude Turfvaart 
aan de oost/zuidzijde). Ondergeschikt aan 
deze hoofdvaarten is de Lokkervaart, die 
op een lager schaalniveau eveneens geleding 
creëert en water-, en natuurbelangen 
vertegenwoordigt. De beekdalen verlopen 
van noord naar zuid en doorkruisen 
daarmee gebieden met verschillende 
karakters. In oost - west richting brengen 
de beekdalen en vaarten (met oever, water 
en natuurkwaliteiten) vooral geleding 
aan. Voor een belangrijk deel bepalen de 
vaarten nu al de begrenzing van het stedelijk 
gebied en het duurzame structuurbeeld 
geeft aan dat de vaarten ook eventuele 
toekomstige transformatie naar stedelijke 
ontwikkelingen begrenzen. Zij hebben tevens 
een belangrijke functie voor wateropvang en 
natuurontwikkeling. 

Oostelijk beekdal. De Brandse Vaart / 
Leurse Haven kan na de nu in gang zijnde 
ontwikkelingen Schoenmakershoek en 
Attelaken niet meer met stedelijke 
ontwikkelingen worden overschreden. 
Tegelijkertijd betekent dit dat tot aan de 
Brandse Vaart / Vossenbergse Vaart stedelijke 
ontwikkelingen wel afweegbaar worden 
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figuur 36, impressie van de westelijke begrenzingen het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld



geacht. Uiteraard geldt daarbij dat altijd 
respect voor de landschappelijke-, natuurlijke- 
en waterkwaliteiten van de vaarten getoond 
dient te worden (door voldoende afstand en 
een natuurlijke inrichting). 

Westelijk beekdal. Primair is de Kibbelvaart 
bepalend voor de ruimtelijke opbouw van 
het gebied. Samen met de Lokkervaart 
(inclusief de landschappelijke-, natuur- en 
waterkwaliteiten) creëert dit stelsel een 
heldere afbakening van het stedelijk gebied 
en houdt een open en groene buffer richting 
Hoeven in stand. 

De infrastructurele elementen van spoor- 
en autosnelweg. De spoorlijn en de 
autosnelweg bieden uiteraard zeer positieve 
ontwikkelingskansen. In combinatie met de 
onderkenning van de structurele betekenis 
van de vaarten is dan ook de conclusie 
getrokken dat (voorzover liggend in de zone 
tussen de vaarten) deze infrastructurele 
lijnen betekenis voor een duurzame 
ontwikkeling hebben. Op grond hiervan is 
geconcludeerd dat een transformatie naar 
stedelijke functies aan de zuidzijde van de 
A58 afweegbaar is. Vanzelfsprekend is de 
zone nabij de stad en dus nabij de A58 het 
meest voor de hand liggend. Hoe verder 
hiervan af hoe minder vanzelfsprekend 
stedelijke functies ontwikkeld zullen worden. 
De absolute zuidelijke grens (passend in de 
hierboven beschreven structurele betekenis 
van de vaarten) wordt gevormd door de 
Vossenbergse Vaart. 

De zandgronden ten oosten en ten zuiden van 
Etten-Leur. Het gebied heeft landschappelijke 
kwaliteiten en wordt gekenmerkt door zijn 
agrarische functie. Instandhouding en verdere 
ontwikkeling van deze kwaliteiten zijn 
uitgangspunt voor het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. Daarbij wordt expliciet een 
versterking van de groene geleding langs 
de oostelijke en zuidelijke gemeentegrens 
aangegeven. 

Enkele hoogteaccenten op markante 
punten met speciale aandacht voor 
de architectonische vormgeving. Dit 
driedimensionale aspect van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld dient doorgezet te 
worden bij toekomstige ontwikkelingen. 

3.4 Betekenis van het DRS 

De betekenis van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld is, dat verschillende program-
mapunten die vanwege maatschappelijke 
ontwikkelingen noodzakelijk of wenselijk zijn 
tegen het licht van de duurzame ruimtelijke 
kwaliteit kunnen worden gehouden. Dit kan 
leiden tot een heldere aanwijzing omtrent de 
locatie waar diverse programmapunten in 
het gebied kunnen worden gepositioneerd. 
Het kan (in sommige gevallen) ook leiden 
tot een nadere afweging tussen (een) 
programmapunt(en) en de duurzame 
ruimtelijke structuur zoals in het kader 
van de StructuurvisiePlus in hoofdstuk 5 
is gedaan. Evenzeer kan dit gebeuren voor 
nog onbekende programmapunten die in 
de toekomst van belang kunnen worden. 
Een wezenlijke betekenis van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld is dat het gebruikt 
kan worden als toetsingskader (althans in 
hoofdlijnen) voor deze programmapunten. 

Toekomstige ontwikkelingen voor ver-
stedelijking ten zuiden van de A58, 
ten noordwesten van de woonkern 
(Hoge Haansberg) en in bepaalde 
overgangsgebieden naar de beekdalen en 
wegenstructuur, zijn binnen het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld mogelijk (zoals 
aangegeven met het rode gebied). Het 
potentieel zoekgebied ten zuiden van de 
A58 bestaat uit een zandlandschap met 
voornamelijk agrarische verkavelingen, 
waarbij de Vossenbergse Vaart een natuurlijke 
begrenzing vormt met het meer zuidelijk 
gelegen landschappelijk waardevolle gebied 
met kleine en grote boscomplexen. De 
parallel hieraan lopende lintstructuur van 
de Sprundelsebaan is hierin een onderdeel 
van secundair belang. Eveneens van een lager 
schaalniveau is het stedelijk groen van de 
groene wig en bufferzone tot St. Willebrord. 
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figuur 37, tabel 1 geprognotiseerde woningbehoefte in relatie tot inwoneraantal

      datum                woningaantal            woningbezetting              inwoneraantal
Scenario 250 woningen per jaar 2002-2030: 

1 januari 2002   15.255 w.   2,5*    38.607

1 januari 2015   18.555 w.   2,35    43.604 

1 januari 2020   19.805 w.   2,3    45.551 

1 januari 2030   22.305 w.   2,25    50.186 

Scenario 250 woningen per jaar 2002-2020 en 150 woningen per jaar 2020-2030: 

1 januari 2002   15.255 w.   2,5    38.607 

1 januari 2015   18.555 w.   2,35    43.604 

1 januari 2020   19.805 w.  2,3    45.551 

1 januari 2030   21.305 w.  2,25    47.936 

* Gemiddelde woningbezetting volgens rapport Companen, augustus 2001.



Enigszins onafhankelijk van de voorgaande 
hoofdstukken 2 en 3 wordt in hoofdstuk 
4 aandacht besteed aan de actuele 
programmatische uitgangspunten voor de 
toekomstige ontwikkeling van Etten-Leur. 
Achtereenvolgens worden verschillende 
programmaonderdelen behandeld in 
de thematische reeks wonen, sociaal 
maatschappelijke pijler, werken, mobiliteit, 
landelijk gebied, recreatie en toerisme en 
duurzaamheid. Elk thema eindigt met een 
overzicht van de ruimtevraag in een schema. 

4.1 Wonen 

De demografische ontwikkeling van Etten-
Leur heeft consequenties voor het wonen 
in brede zin. Naast het in beeld brengen van 
de behoefte aan woningen is het eveneens 
belangrijk om duidelijk te krijgen welke 
woonwensen er zijn. Ingegaan wordt op de 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte, 
wat resulteert in een ruimteclaim. 

4.1.1 Ontwikkelingen in de bevolking 
en de regionale opvangtaak 

In Etten-Leur in meervoud, wordt uitgegaan 
van een verder groeiend Etten-Leur. Op 1 
januari 2002 waren er in Etten-Leur 15.255 
woningen. Om een inwonertal van tussen 
de 45.000 en 50.000 in 2030 te kunnen 
huisvesten zullen er uiteindelijk tussen de 
19.500 en 21.500 woningen nodig zijn (zie 
tabel 1 in figuur 37). Bij de woningbehoefte-
berekening 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 eenderde van de inwoners ouder 
zijn dan 55 jaar. Als gevolg van de vergrijzing 
is de natuurlijke aanwas in Etten-Leur na 
2020 zelfs negatief. Dit betekent dat, om een 
inwonertal van tussen de 45.000 en 50.000 te 
bereiken, er mensen van buiten de gemeente 
zich in Etten-Leur zullen moeten vestigen. 
Dit groeiscenario geeft aan dat Etten-Leur 
een rol wil blijven spelen in de regionale 
opvang van de woningbehoefte, waarbij er 
overigens geen conflict is met de regionale 
behoefte. 

4.1.2 Kwantitatieve ontwikkelingen in 
de woningvoorraad 

Etten-Leur wil zoveel mogelijk tegemoet 
komen aan het principe van duurzaam 
ruimtegebruik. Zuinig omgaan met de 
steeds schaarser wordende ruimte is 
voor de toekomst belangrijk. Uitgangspunt 
voor de woningbouwontwikkeling tot 
2015 is dat naast afronding van De Keen 
en Attelaken, het realiseren van de wijk 
Schoenmakershoek en het realiseren van 
bebouwing in het gebied ten zuiden van de 
Streek en het gebiedje “Haansberg-oost”, het 
accent komt te liggen op het ontwikkelen van 
binnenstedelijke locaties. De tendens geeft 
aan dat de binnenstedelijke ontwikkelingen 
eerder toe- dan afnemen. 

Het aantal woningen dat in de periode 
2002-2015 gebouwd kan worden op 
binnenstedelijke locaties bedraagt tot 2015 
ongeveer 1650 woningen. Samen met de 
afbouw van De Keen (200 woningen) en 
Attelaken (70 woningen), de realisering 
van de wijk Schoenmakershoek (circa 1100 
woningen) en woningbouw in de omgeving 
van De Streek (circa 350 woningen) bedraagt 
het totale woningbouwprogramma voor de 
periode 2002-2015 circa 3.300 woningen, 
hetgeen betekent dat in die periode 
circa 50% binnenstedelijk en circa 50% 
buitenstedelijk wordt gerealiseerd. Per jaar 
komt dit neer op een woningbouwproductie 
van circa 250 woningen. Toevoeging van 3.300 
woningen aan de bestaande woningvoorraad 
betekent dat deze op 1 januari 2015 
zou uitkomen op een geschat aantal van 
18.555 woningen. Etten-Leur in meervoud 
gaat uit van 19.500 - 21.500 woningen in 
2030. De realisering van voorgenoemde 
woningbouwprogramma betekent dat in de 
periode 2015 - 2030 nog circa 1.000 tot 
3.000 woningen gerealiseerd zouden moeten 
worden. Het verdient derhalve aanbeveling 
om in deze StructuurvisiePlus een mogelijke 
toekomstige woningbouwlocatie aan te 
wijzen voor na 2015. Aangenomen is hierbij 
dat een toevoeging van 1.700 woningen na 
2015 kan worden verwacht. 

Voor de kwantificering van de ruimtebehoefte 
wordt uitgegaan van een gemiddelde 
dichtheid van 30 won/Ha (zoals gehanteerd 
in het raadsprogramma). 
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figuur 38, woonwensen



Er dient te worden opgemerkt, dat 
de inventarisatie van toekomstige 
plannen (met name de binnenstedelijke 
ontwikkelingen) gezien moet worden als 
een momentopname. In de loop van de tijd 
zal blijken dat nieuwe plannen toegevoegd 
worden en dat andere plannen om 
verschillende redenen geen doorgang vinden. 
Een jaarlijks uit te brengen notitie “Evaluatie 
stand van zaken woningbouw” zal inzicht 
geven in de ontwikkelingen. De notitie zal 
eveneens worden gebruikt voor de jaarlijkse 
monitoring in regionaal verband. 

Ook in het kader van het uitwerkingsplan 
voor de stedelijke regio Breda-Tilburg, 
zal een jaarlijkse monitoring plaatsvinden 
van de woningbouwproductie binnen de 
regio. Hierdoor wordt het mogelijk om 
woningbouwprogramma’s bij te sturen indien 
dat gewenst of noodzakelijk mocht blijken. 
Het achterblijven van de bouwproductie 
binnen de stedelijke regio zou er op enig 
moment toe kunnen leiden, dat de realisering 
van een nieuwe uitbreidingslocatie in de 
gemeente Etten-Leur eerder dan 2015 aan 
bod zou kunnen komen. Een aanwijzing van 
een locatie ligt vanuit deze optiek derhalve 
eveneens in de rede. 

4.1.3 Kwalitatieve ontwikkelingen in de 
woningvoorraad 

Mensen wensen niet zomaar een woning, 
maar een specifieke woning in een specifieke 
woonomgeving. Bij een kwalitatieve analyse 
van het woonprogramma staat de vraag 
centraal of het aanbod aan woningen en 
woonmilieus aansluit bij deze wensen en 
behoeften van bewoners. Woningbehoefe 
onderzoek is een instrument dat inzicht 
kan bieden in de toekomstige woonwensen 
(figuur 38). Het huidige beeld hierin is, dat 
de bewoner steeds meer wordt gezien 
als woonconsument, die op zoek is naar 
een woning (en woonomgeving), die past 
bij zijn inkomen, leefstijl en gezinssituatie. 
Iedere vier jaar, te beginnen in 2005, zal er 
- al dan niet in regionaal verband- daarom 
een woningmarktonderzoek nodig zijn om 
voldoende inzicht te krijgen en te houden 
naar de behoefte vanuit de vraagzijde. Om 
de vier jaar zal een woningbouwprogramma 
worden opgesteld, waarin met name 

deze kwalitatieve aspecten worden 
opgenomen. Echter, woonvoorkeuren 
zijn aan verandering onderhevig. Dus 
de vraag is of het huidige profiel van de 
woonconsument nog geldt in 2020. Het 
antwoord is ‘hoogstwaarschijnlijk niet’. Als 
gevolg van maatschappelijke, economische en 
demografische ontwikkelingen zal het profiel 
in de komende jaren veranderen. Voorspellen 
hoe die profielen zich gaan ontwikkelen, is 
maar beperkt mogelijk. Uit de beschikbare 
onderzoeksresultaten, gebaseerd op tal 
van veronderstellingen, zijn alleen globale 
trends af te leiden. De grote vraag naar 
groene woonmilieus en de stijgende vraag 
naar ouderenwoningen en woningen voor 
starters zijn voorbeelden van dergelijke 
globale trends. 

Behalve door veranderingen van woon-
voorkeuren wordt de voorspelbaarheid van 
de toekomstige kwalitatieve woningbehoefte 
ook beïnvloed door de spanning tussen 
woonwensen en marktmogelijkheden. Zo 
wordt in de kwalitatieve woningmarktanalyse 
voor de regio Breda - Tilburg bijvoorbeeld 
een groot overschot berekend aan goedkope 
huurwoningen. Dit overschot doet zich 
in de praktijk echter niet voor. De hoge 
koopprijzen en de slechte aansluiting tussen 
de huursector en de koopsector zorgen er 
voor dat de doorstroming stagneert en dat 
veel consumenten (noodgedwongen) blijven 
wonen waar ze nu wonen. Het gevolg is 
dat woningen die op grond van onderzoek 
overbodig zijn, prima verhuurbaar blijken. 

trends en ontwikkelingen 
De kwalitatieve woningvraag wordt beïnvloed 
door de onderstaande maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen. 

Door de ontwikkelingen in de samenleving 
is de variatie in leefwijzen enorm 
toegenomen. Mensen laten zich minder 
leiden door traditie en gewoonte en 
meer door hun eigen wensen, ideeën en 
ambities. Dit individualiseringsproces heeft 
de woningmarkt minder overzichtelijk 
gemaakt. Ook de instroom van mensen uit 
niet westerse landen draagt bij aan de grote 
verscheidenheid aan woonculturen en –
voorkeuren. De toegenomen individualisering 
maakt ook dat de bewoner niet meer alles 
accepteert. Bewoners willen invloed op hun 
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figuur 39, voorbeelden zachte overgangen naar het landschap



woning en woonomgeving, willen zelf keuzes 
kunnen maken over de opzet ervan. Niet 
voor niets staan de wensen van bewoners 
centraal in het huidige rijksbeleid. Hierin 
wordt veel nadruk gelegd op het vergroten 
van de keuzevrijheid en zeggenschap van 
bewoners bij hun woning en woonomgeving, 
ook voor de minder draagkrachtigen wier 
keuzevrijheid vaak beperkt is. 

De komende jaren zal het aantal mensen 
dat alleen woont, explosief stijgen. Het 
CBS verwacht de komende periode een 
toename met meer dan 50%. De gevolgen 
voor de toekomstige kwalitatieve vraag naar 
woningen zijn niet eenvoudig te voorspellen. 
Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling 
vooral de vraag naar compacte, comfortabele 
woningen in een woonomgeving met een 
hoog voorzieningenniveau, zal stimuleren. 

De vergrijzing leidt er toe dat een toenemend 
aantal huishoudens zal bestaan uit ouderen. 
Een belangrijk deel van die huishoudens is 
relatief kapitaalkrachtig en stelt hoge eisen 
aan comfort en kwaliteit van de woning. De 
woning moet weinig onderhoud vragen, veilig 
zijn en ook nog geschikt als de bewoner 
(tijdelijk) minder mobiel is. Daarnaast 
neemt vooral als gevolg van de vergrijzing 
het aantal huishoudens dat is aangewezen 
op enige vorm van zorg, sterk toe. De 
afbouw van intramurale voorzieningen 
voor gehandicapten versterkt de vraag naar 
combinaties van (zelfstandig) wonen en zorg. 
Ondanks de verscheidenheid aan 
woonvoorkeuren is er ook een eenheid 
in te ontdekken. De uiteenlopende 
woonvoorkeuren hebben een aantal 
kenmerken gemeen, die als er niet aan 
voldaan wordt, een belangrijke reden vormen 
om te verhuizen. Aspecten van een dergelijke 
basiskwaliteit zijn ruimte, veiligheid, reinheid, 
heel en vrij van hinder en de nabijheid van 
elementaire voorzieningen (zoals scholen, 
winkels voor dagelijkse boodschappen of een 
park). 

Deze eisen zijn te beschouwen als algemene 
basiskenmerken van een duurzame wijk. 
Andere kenmerken zoals bereikbaarheid, 
rust, levendigheid, enzovoort zijn veel meer 
afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. 

naar een gedifferentieerd aanbod in duurzame 
wijken 

Gestreefd moet worden naar de ontwikkeling 
van woningen en woonmilieus, die voldoende 
kwaliteit hebben om aan veranderende eisen 
te voldoen. Kortom, duurzame woningen 
in duurzame wijken. Het profiel van een 
duurzame wijk, die ook bij veranderende 
woonvoorkeuren voldoende aantrekkelijk is, 
laat zich in hoofdlijnen als volgt beschrijven. 

De basiskwaliteiten zijn gegarandeerd: de 
wijk is schoon, heel en veilig, er is geen hinder 
en de elementaire voorzieningen zijn in de 
nabijheid aanwezig. De woningen zijn ruim 
genoeg. Er is binnen de wijk sprake van een 
gedifferentieerd aanbod van woonmilieus, 
woningtypes en prijsklassen. Voldoende 
woningen zijn geschikt voor de huisvesting 
van mensen met een beperking of kunnen 
daar eenvoudig voor worden aangepast. Er is 
een zorg-infrastructuur die mensen in staat 
stelt zelfstandig te (blijven) wonen. 

Naast deze basiskwaliteiten heeft 
een duurzame wijk locatiespecifieke 
eigenschappen, waardoor een eigen 
identiteit ontstaat. Door het benutten 
van deze specifieke kwaliteiten wordt een 
natuurlijke differentiatie bereikt, waardoor 
keuzemogelijkheden ontstaan op zowel 
stedelijk - als wijkniveau (gedifferentieerd 
aanbod aan woningen en woonmilieus). 

De geplande woningbouwproductie in Etten-
Leur moet passen binnen het streven naar 
een kwalitatief goed en gedifferentieerd 
aanbod aan woningen en woonmilieus 
in duurzame wijken. Het bouwen van 
voldoende woningen is van belang voor een 
goed functionerende woningmarkt. Bij een 
woningtekort valt er immers weinig te kiezen 
en is er onvoldoende doorstroming. De 
productie moet bovendien aansluiten bij de 
actuele vraag en bijdragen aan een verdere 
differentiatie van het totale woningbestand. 
Etten-Leur kent relatief een eenzijdige 
woningvoorraad met veel rijwoningen 
in zowel het huur- als het middeldure 
koopsegment. Dit komt niet geheel tegemoet 
aan het streven naar gedifferentieerde 
woonwijken zoals in het Volkshuisvestingsplan 
is verwoord. 
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figuur 40, tabel 2 ruimteclaim wonen

geprognotiseerde groei woningvoorraad

periode tot 2015 3.300 woningen

periode na 2015 1.700 woningen

totaal 5.000 woningen



Het is dan ook van belang om voldoende 
differentiatie tussen woonmilieus aan te 
brengen, waarbij voldaan kan worden aan 
de woonvoorkeuren van de (toekomstige) 
inwoners. Inwoners van Etten-Leur hechten 
aan een woonomgeving die sociaal heterogeen 
is en met name qua leeftijdsopbouw en 
samenstelling van huishoudens gemengd is. 
Het aanbod dient dusdanig te zijn dat er voor 
ieder wat wils is. Met deze differentiatie wil 
Etten-Leur verpaupering in de oudere wijken 
voorkomen. Belangrijk is wel dat iedere wijk 
een duidelijke eigen identiteit heeft of krijgt 
en daardoor herkenbaar is. Aandachtspunten 
hierbij zijn het duurzaam versterken van 
de groenstructuur in de wijken en het 
creëren van een verkeers- en sociaalveilige 
woonomgeving. Voor de wijken aan de rand 
van het stedelijk gebied geldt dat de overgang 
naar het landelijke gebied aandacht verdient. 
“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 (figuur 39). 

Door de verwachte vergrijzing en 
extramuralisering van de zorg is er behoefte 
aan woningen voor mensen met een beperking 
die langer zelfstandig willen (blijven) wonen. 
Dit heeft consequenties voor de woonvormen 
en de woonomgeving. Daarbij gaat het met 
name om levensloopbestendige woningen, 
woonzorgcomplexen en het realiseren 
van woonzorgzones. De verwachting is 
dat de zogenaamde levensloopbestendige 
woningen zullen voldoen aan deze vraag. 
Voor gehandicapten dienen kleinschalige 
woonvoorzieningen te worden gerealiseerd 
waarbij goede verbindingen en voorzieningen 
in de nabijheid een voorwaarde zijn. 
Naast deze doelgroepen van ouderen en 
gehandicapten is er extra aandacht nodig 
voor de starters op de woningmarkt. Er dient 
voldaan te kunnen worden aan de vraag naar 
woonruimte voor één- en tweepersoonshuis-
houdens. 

In het kader van de StructuurvisiePlus 
is een analyse verricht naar grotere her-
structureringsgebieden in de woonwijken, 
met name daar waar fysieke en sociaal-
maatschappelijke ingrepen nodig zijn. 
Dergelijke ingrepen reiken verder dan 
uitsluitend nieuw te bouwen woningen die 

zijn afgestemd op de behoefte, maar kunnen 
ook stedenbouwkundig tot verbetering 
leiden. 

4.1.4 Ruimteclaim wonen 

De ruimteclaim voor het programma-
onderdeel wonen wordt uiteengezet in tabel 
2 (figuur 40). 

4.2 Sociaal maatschappelijke pijler 

Per beleidsthema zijn basisvoorzieningen 
genoemd en is aangegeven in welke mate 
en in welke vorm deze aanwezig moeten 
zijn. Daarbij is uitgegaan van het huidige 
beeld van trends en ontwikkelingenen en zo 
mogelijk is gebruik gemaakt van vastgestelde 
normen voor voorzieningen. Bij het maken 
van wijkplannen zal er een verdiepingsslag 
worden gemaakt, die rekening houdt met de 
kenmerken van de afzonderlijke wijken. 

4.2.1. Zorg en welzijn 

Veel van de voorzieningen voor zorg en 
welzijn hebben een ruimtelijke weerslag 
of stellen eisen aan de inrichting van de 
woon- en leefomgeving. Onderstaand 
wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke 
consequenties van achtereenvolgens ambities 
op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, 
cultuur, sport en wijkbeheer. Een van de 
centrale thema’s is de vermaatschappelijking 
van de zorg. Hieronder verstaan we dat 
mensen met een zorgvraag een volwaardige 
plaats in de samenleving moeten krijgen. 
Met het oog hierop is de afgelopen jaren 
een proces van extramuralisering ingezet 
(waarin de grootschalige voorzieningen 
worden afgebouwd) en is het accent 
steeds meer komen te liggen op “zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen” en als het 
niet anders kan in de wijk in kleinschalige 
voorzieningen. Daarnaast zal intramurale 
zorg noodzakelijk blijven voor mensen die op 
geen enkele manier zelfstandig kunnen wonen 
en functioneren. Deze maatschappelijke 
ontwikkeling stelt ons de komende jaren 
voor een belangrijke taakstelling: hoe richten 
we Etten-Leur zo in, dat deze groeiende 
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figuur 41, onderverdeling verzorgingsgebied
voorzieningenniveau’s

 gebied MFA

 woonzorgzone

 zorgkruispunt

 fysieke brede school

 overige brede scholen



groep mensen met een beperking op een 
goede en prettige manier in onze gemeente 
kunnen blijven wonen en leven. 

De bereikbaarheid van zorg en dienstverlening 
is van grote invloed op wonen. Voor de 
uitwerking van het toekomstscenario wordt 
aansluiting gezocht bij de ideeën van STAGG 
(Stichting Architectenonderzoek Gebouwen 
Gezondheidszorg). Dit toekomstscenario 
gaat uit van de drie hoofdfuncties, 
dienstverleningsfunctie (waaronder 
welzijnsfunctie), zorgfunctie en woonfunctie. 
Voor de organisatie van de verschillende 
functies wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie manieren waarop deze functies 
aangeboden worden: 
- functies die worden gehaald door de 

gebruiker; 
- functies die worden gebracht door de 

aanbieder; 
-  en functies die intern worden geleverd. 

Het zorgkruispunt is voor de wijk het 
centrum voor de haal- en brengfuncties op 
het gebied van dienstverlening en zorg. In 
het zorgkruispunt is 24-uurs zorg aanwezig. 
Binnen een straal van het zorgkruispunt 
(woonzorgzone) kunnen inwoners zich 
verzekeren van een gegarandeerd pakket 
zorg- en dienstverlening. De grootschalige 
intramurale instelling wordt getransformeerd 
tot een zorgcentrum met omliggende 
kleinschalige woonvormen waarbij het 
verzorgingshuis de functie van zorgkruispunt 
vervult. In de bestaande wijken zal zo goed 
mogelijk gebruik worden gemaakt van de 
aanwezige potenties. Voor Etten-Leur wordt 
momenteel uitgegaan van vier zorgcirkels, 
terwijl dit bij de verdere groei van het 
inwoneraantal kan toenemen tot vijf. 

Met betrekking tot de zorgkruispunten/
zorgcirkels is de vermaatschappelijking van 
de zorg het centrale thema voor de visie-
ontwikkeling. 

Een ander centraal thema is bevordering 
van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid 
van de samenleving, zodat het welbehagen 
van de mensen versterkt wordt. Dit centrale 
thema is verbonden met doelstellingen als: 
het bevorderen van de zelfredzaamheid, 
de maatschappelijke participatie, de sociale 

binding en samenhang in wijken en buurten 
en het tegengaan van sociale uitsluiting. 
Vertrekpunt hierbij is de wijk waar mensen 
wonen. De levering van diensten moet 
daarop zijn afgestemd. Deze gebiedsgerichte 
benadering mondt uit in het clusteren van 
voorzieningen in zogeheten multifunctionele 
accommodaties, waarin voorzieningen op het 
gebied van welzijn, zorg, onderwijs, cultuur, 
eventueel aangevuld met voorzieningen als 
winkels, openbaar vervoer en pinautomaat 
zoveel als mogelijk geconcentreerd worden. 
Daar waar mogelijk zal zo’n multifunctionele 
accommodatie ook een zorgkruispunt 
bevatten. Dit zal niet altijd mogelijk zijn 
omdat er sprake is van een bestaande 
situatie. Daar waar echter kansen liggen 
zullen deze aangegrepen worden. Voor wat 
betreft de multifunctionele accommodaties 
streeft Etten-Leur naar het realiseren 
van vier multifunctionele accommodaties 
op bovenwijks niveau (per cluster van +
10.000 inwoners). In zo’n multifunctionele 
accommodatie is in elk geval (ook fysiek) een 
brede school gevestigd. 

Samengevat is de ambitie om in Etten-
Leur vier clusters van +10.000 inwoners 
onderscheiden waarbij een vijfde cluster 
op termijn denkbaar is (figuur 41). Per 
cluster is het streven een multi-functionele 
accommodatie (MFA) te realiseren, bij 
voorkeur fysiek maar anders in de vorm 
van een netwerk. De school die onderdeel 
uitmaakt van de multi-functionele 
accommodatie zal een brede school zijn. Een 
brede school in de zin dat er extra ruimte 
is opgenomen om de wijkfunctie en het 
brede school idee te kunnen vormgeven (dit 
in tegenstelling tot andere basisscholen in 
Etten-Leur welke ook omgevormd worden 
tot brede scholen, waarbij echter het accent 
meer op samenwerking en netwerkvorming 
zal liggen). Ieder van de vier (en later mogelijk 
vijf) clusters bevat een zorgkruispunt met 
bijbehorende zorgcirkel. Daar waar mogelijk 
zal het zorgkruispunt verbonden zijn met 
de hiervoor genoemde multi-functionele 
accommodatie. 

Aansluitend bij het uitgangspunt dat de 
leefbaarheid van de samenleving bevorderd 
wordt, dient er ook fysieke ruimte voor 
doelgroepen gerealiseerd te worden. 
Concreet gaat het om kinderen/jeugd, 
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figuur 42, cultuur en onderwijs in Etten-Leur



zodat er voldoende ruimte is om te spelen. 
Spelen vormt een belangrijk onderdeel in de 
ontwikkeling van kinderen naar volwassenen. 
Of de gereserveerde ruimte ook meteen 
moet worden ingericht als speelruimte is 
afhankelijk van de behoefte eraan. Stel dat 
alleen huishoudens zonder kinderen in een 
blok, buurt of wijk wonen, dan is er op dat 
moment waarschijnlijk nauwelijks behoefte 
aan speelruimte. De gereserveerde ruime 
kan dan anders worden ingericht, totdat 
er (weer) kinderen zijn. In elk geval is de 
ruimte dan aanwezig. Middels de door de 
wijkverenigingen te ontwikkelen speelplannen 
per wijk, zal er op wijkniveau een concrete 
invulling plaatsvinden. 

4.2.2 Onderwijs 

Etten-Leur heeft op dit moment één brede 
school in de wijk De Keen gerealiseerd. Een 
brede school kan een belangrijke spilfunctie 
in de wijk betekenen waarbij het vooral gaat 
om de samenwerking van de voorzieningen 
(een netwerk). Het doel van een brede 
school is de ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen en jongeren in hun verschillende 
leefmilieus te verbeteren. Naast onderwijs 
gaat het ook om buitenschoolse activiteiten 
zoals sport en culturele activiteiten waarbij 
het verenigingsleven een belangrijke rol 
speelt. Etten-Leur heeft de ambitie om op 
termijn alle basisscholen om te vormen 
tot brede scholen. Dit kan gepaard gaan 
met nieuwbouw maar dat hoeft niet. In de 
meeste situaties zal het alleen gaan om de 
samenwerking tussen de voorzieningen 
en bijbehorende instanties. In vier clusters 
wordt een fysieke voorziening gerealiseerd. 
De gemeente spant zich in om het 
aanbod van voortgezet en middelbaar 
onderwijs te optimaliseren. Hiertoe is de 
gemeente voorwaardescheppend bij het 
realiseren van een unilocatie van het VMBO 
Munnikenheidecollege, met gelijktijdig het 
herontwikkelen van de vrijkomende locaties 
aan de Hoevenseweg en de Streek. Er wordt 
een haalbaarheidsstudie verricht. De KSE 
verwacht op basis van recente prognose 
een groei van het aantal leerlingen. Mocht 
uitbreiding van het gebouw op termijn 
noodzakelijk zijn dan biedt de huidige locatie 
aan de KSE ruimtelijk de mogelijkheden. In 
Etten-Leur is zowel van de zijde van het 

ROC West-Brabant als vanuit het Baronie 
College belangstelling voor het verzorgen 
van uiteenlopende MBO opleidingen. Het 
ROC West-Brabant maakt inmiddels gebruik 
van het kantoorgebouw aan het Trivium. 
De samenwerking tussen het Baronie 
College en het Munnikenheidecollege wordt 
onderzocht. 

Wanneer het bouwtechnisch en functioneel 
gezien haalbaar is, wordt in het kader van 
binnenstedelijke ontwikkelingen gestreefd 
naar herontwikkeling van gedateerde 
schoolgebouwen. 

4.2.3 Cultuur 

Het gemeentelijk cultuurbeleid is vastgelegd 
in de Nota Cultuurbeleid, van november 
1999. Het beleid is gericht op het scheppen 
van ruimte voor vernieuwende initiatieven, 
kwaliteitsverbetering en het stimuleren van 
kunsteducatie. Eén van de doelstellingen 
is mogelijkheden dusdanig te creëren, dat 
zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het 
culturele leven. 

Etten-Leur beschikt over het cultureel 
centrum De Nobelaer waarin een 
schouwburg, congrescentrum, bibliotheek, 
kunstuitleen en een centrum voor kunsten 
onder één dak zijn gevestigd. Momenteel 
vindt er een takendiscussie plaats over 
de diverse activiteiten die in het complex 
worden ondernomen, tegen de achtergrond 
van de toekomstdiscussie over (ver-) of 
nieuwbouw van het complex. In geval 
van nieuwbouw van de Nobelaer moet 
in het centrum gezocht worden naar een 
andere locatie. Het bestaande complex 
kan in dat geval worden herontwikkeld. 
Daarbij hoort tevens antwoord op de 
vraag alles opnieuw onder een dak of moet 
er een splitsing worden gemaakt tussen 
schouwburg en congrescentrum enerzijds 
en cultuurinstellingen die als een stedelijke 
voorziening worden aangemerkt anderzijds. 
Zowel bij Doornbos als St. Frans wordt 
ervan uit gegaan dat een aantal functies 
van beide instellingen vanuit een centrale 
accommodatie aangeboden blijven worden. 
Een deel van de producten van beide 
instellingen zal echter via het brede school 
concept decentraal aangeboden worden. 
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figuur 43, tabel 3 ruimteclaim sociaal maatschappelijke pijler

programmatische ambitie sociaal-maatschappelijke pijler

4 à 5 multifunctionele accommodaties

4 à 5 brede scholen (fysiek)

4 à 5 woonzorgzones, met daarin diverse woonvormen voor mensen met een beperking

ombouw overige scholen volgens het brede school concept

Milieu Educatief Centrum (MEC)

bouw dubbele sporthal

3 sportparken (noord, centrum en zuid)

onderzoek (ver-)nieuwbouw Nobelaercomplex

onderzoek verplaatsing zwembad

onderzoek haalbaarheid bioscoop

speelvoorzieningen wijken



De bibliotheek zal een lokaal 
informatiecentrum van Etten-Leur zijn. 
Samenwerking dient niet alleen te worden 
gericht op de bibliotheekbranche maar 
ook op instellingen en organisaties die 
werkzaam zijn op het terrein van cultuur, 
informatieoverdracht en welzijn. De 
bibliotheek wordt gezien als een stedelijke 
voorziening met de kanttekening dat in het 
kader van de brede school activiteiten en 
ondersteuning kan worden aangeboden op 
school/wijkniveau. 

Voortzetting van beleid van plaatsing van 
kunst in wijken is wenselijk. Ook het plaatsen 
van kunst op markante punten van de 
gemeente (bij de entree van de gemeente 
vanaf de rijksweg en op de rotondes van 
de Parklaan) dient themagericht te worden 
voortgezet. 

De activiteiten in het kader van 
laagdrempelige amateuristische kunst-
beoefening moeten rekening houdend met 
de aard van de activiteit zowel kunnen 
worden uitgeoefend in accommodaties op 
het stedelijk-, bovenwijks- als wijkniveau. 
Er dient ruimte te zijn voor beleid, gericht 
op kwaliteitsverbetering en maximale 
participatie en spreiding van het culturele 
leven en het stimuleren van kunsteducatie. 

4.2.4 Sport 

Op het gebied van de sportaccommodaties 
heeft Etten-Leur een groot aantal 
veranderingen in het vooruitzicht. Een 
toenemend inwoneraantal en daarmee 
een toenemend aantal sporters maken 
in de toekomst nieuwe ruimte voor 
sportvoorzieningen nodig. Met de verplaatsing 
van (een deel van) het sportpark de Lage 
Banken, wordt daartoe de mogelijkheid 
geschapen. Tevens kan worden vastgesteld 
dat er kritisch gekeken moet worden 
naar de huidige sportvoorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld het zwembad. Een verplaatsing 
van het zwembad naar een andere locatie 
binnen de gemeente is zeer wel denkbaar. 
Uiteraard dient aan een dergelijke 
verplaatsing een discussie vooraf te gaan over 
wenselijkheid en haalbaarheid. Maar in de zin 
van ruimtebeslag in het kader van deze nota 

dient de mogelijkheid te worden genoemd. 
Dat geldt ook voor de wenselijkheid om te 
komen tot een dubbele sporthal, al of niet 
in combinatie met de nieuwbouw van een 
school. Dat brengt tevens de wenselijkheid 
naar voren van een te voeren discussie over 
de relatie gemeente en topsport, maar ook 
de wenselijkheid van de verdere uitbouw 
van de breedtesport. Het is tevens denkbaar 
dat er nieuwe sportvoorzieningen gewenst 
zullen blijken, aangezien de individuele 
sporten meer en meer aan terrein winnen, 
terwijl het inwonertal eveneens groeit. Een 
extra ruimtereservering voor sport van vijf 
tot zeven hectare is hierom van belang. 

4.2.5 Wijkbeheer 

Sociale cohesie wordt gestimuleerd door het 
realiseren van een netwerk van activiteiten 
en de concentratie van (zorg)voorzieningen 
(zoals de multifunctionele accommodaties). 
Sociale cohesie levert een bijdrage aan de 
veiligheid op straat en in de wijk. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte dienen 
de veiligheidsaspecten in acht te worden 
genomen om een leefbare omgeving te 
creëren. De ambitie is om in iedere wijk 
ontmoetingsplaatsen te realiseren voor jong 
en oud. Aandacht daarbij moet vooral uitgaan 
naar de bereikbaarheid (zoals een goed 
fietspadennetwerk met voldoende verlichting) 
en de bruikbaarheid van voorzieningen. 
Overlastsituaties dienen voorkomen te 
worden. Voor de leefbaarheid is een goede 
communicatie tussen de inwoners onderling 
maar ook met de (gemeentelijke) instellingen 
een voorwaarde. 

4.2.6 Ruimteclaim sociaal maatschap-
pelijke pijler 

In het kader van de StructuurvisiePlus 
is in beeld gebracht welke betekenis het 
voorzieningenniveau heeft voor de fysieke 
omgeving. De ruimteclaim voor de sociaal-
maatschappelijke programma-onderdelen 
wordt uiteengezet in tabel 3 (figuur 43). 
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figuur 44, Centrumplan en detailhandelsvoorzieningen in Etten-Leur



4.3 Werken 

Op 1 juli 2002 heeft de gemeenteraad het 
integraal Sociaal Economisch Beleidsplan 
vastgesteld. De beleidsuitgangspunten die 
daarin ten aanzien van de werkgelegenheid 
zijn geformuleerd bieden een helder kader. 
Kern is het behoud en de versterking van 
de regionale werkgelegenheidsfunctie. 
Economisch beleid kan niet los worden 
gezien van het arbeidsmarkt- en 
werkgelegenheidsbeleid. Enerzijds heeft een 
hoog percentage inactieven een remmende 
werking op de stadseconomie. Anderzijds 
kan de beschikbaarheid van voldoende en 
geschikt geschoold personeel een belangrijke 
vestigingsplaatsfactor zijn, dat voor een deel de 
tevredenheid over het ondernemersklimaat 
bepaalt. Dit laatste geldt zeker in een tijd 
waarin bepaalde bedrijven en sectoren 
nog altijd kampen met moeilijk vervulbare 
vacatures. Het is daarom van belang om de 
vraag naar arbeid zo goed mogelijk aan te 
sluiten op het arbeidsaanbod. 

Een verkenning van de toekomstige 
economische en werkgelegenheidsstructu
ur van Etten-Leur is niet mogelijk zonder 
een analyse van de lokale (en regionale) 
arbeidsmarkt. 

Bij een uitbreiding van de werkgelegenheid 
met het oog op een groeiende Etten-
Leurse beroepsbevolking mag het huidige 
werklozenbestand niet over het hoofd 
gezien worden. Per 1 september 2003 kende 
Etten-Leur een bestand niet-werkende 
werkzoekenden van 1.400 personen. Daarmee 
bedraagt het werkloosheidspercentage 
ongeveer 7,7%. Van dit werklozenbestand 
is echter niet iedereen direct bemiddelbaar 
naar werk. Bijna de helft van het totale 
bestand is direct of binnen afzienbare tijd 
(binnen 1 jaar) inzetbaar op de arbeidsmarkt. 
De andere helft van het werklozenbestand 
kent een dermate grote afstand tot de 
arbeidsmarkt dat er op korte termijn 
weinig perspectief op werk is. Bij voorkeur 
dient de gemeente zich bij het aantrekken 
van nieuwe werkgelegenheid niet alleen te 
richten op hoogwaardige, kennisintensieve 
werkgelegenheid, maar ook toe te zien dat er 
eveneens arbeidsplaatsen gecreëerd worden 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Volgens de toekomstverkenning “Etten-Leur
in Meervoud” zal de groei van het aantal 
inwoners ook moeten leiden tot de groei 
van de werkgelegenheid met een verhouding 
van 1 arbeidsplaats per 2 inwoners. 

Etten-Leur had op 1 april 2003 17.859 
arbeidsplaatsen. Op basis van bovenstaande 
uitgangspunten zal de werkgelegenheid 
zeker 4.600 tot 7.100 arbeidsplaatsen 
in de periode tot 2030 moeten groeien. 
De werkgelegenheidsfunctie kan naar 
ruimtegebruik verdeeld worden in vier 
groepen: publieksgericht, informatiegericht, 
goederengericht en locatiegebonden. 

4.3.1. Publieksgericht 

detailhandelsvoorzieningen 
Etten-Leur vervult op het gebied van de 
detailhandelsvoorzieningen een regionale 
functie voor de omliggende kernen als 
Hoeven, Oudenbosch, Rijsbergen, Zundert, 
Sint Willebrord, Sprundel en Rucphen. 
Naast de werkgelegenheid zorgt de 
aanwezigheid van detailhandel ook voor de 
leefbaarheid in het centrum en de wijken. 
Een belangrijke ontwikkeling is het realiseren 
van het Centrumplan midden in het hart 
van Etten-Leur (figuur 44). Combinaties van 
verschillende functies als wonen, werken, 
horeca en detailhandel, een centraal plein met 
voldoende ondergrondse parkeergelegenheid 
moeten er onder andere voor zorgen dat het 
centrum van Etten-Leur levendig en gezellig 
zal zijn. Door het realiseren van verschillende 
plannen waaronder dit Centrumplan wordt 
er in de dienstverlening en detailhandel 
de komende jaren een groei verwacht. 
Het winkelbestand zal groeien maar na 
realisering van het nieuwe centrum niet 
meer bijzonder toenemen. In het kader van 
de herstructurering van het centrumgebied 
in Etten-Leur Noord en de verschillende 
buurtwinkelcentra, zal het winkelaanbod 
in de gehele gemeente verbeteren en is 
daarmee het winkelaanbod voor de komende 
jaren voldoende gewaarborgd. In cijfers gaat 
het om een toevoeging van in totaal 12.500 
m² wat resulteert in 500 arbeidsplaatsen. 

Na afronding van het Centrumplan zal in 
2006 een distributie-planologisch onderzoek 
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figuur 45, zakelijke dienstverlening Oostpoort

figuur 46, luchtfoto bedrijventerrein Vosdonk



(DPO) uitgevoerd worden om de (mogelijke) 
behoefte aan nieuw winkelareaal in kaart te 
brengen. 

4.3.2 Informatiegericht 

zakelijke dienstverlening 
De zakelijke dienstverlening heeft zich in 
de afgelopen jaren geconcentreerd aan de 
oostzijde van Etten-Leur. De nadruk ligt op 
lokale en regionale bedrijven waarbij Etten-
Leur in de regio een aanvullende rol ten 
opzichte van Breda zal spelen. In een zelfde 
tempo als de afgelopen jaren zal worden 
voorzien in kantorenlocaties. Tot 2010 
betekent dit dat de in voorbereiding zijnde 
plannen voorzien in de behoefte. Parkplan 
Oostpoort, Parcstaete en het Trivium zullen 
verder worden afgebouwd, daarna ligt het 
voor de hand aan te sluiten bij de clustering 
aan de oostzijde (figuur 46). Na voltooiing van 
de bestaande plannen zal er een ruimtevraag 
van circa 5 hectare ontstaan (voor ongeveer 
20.000 m² kantooroppervlak). Dit komt 
overeen met circa 800 arbeidsplaatsen). 

Etten-Leur wil graag startende bedrijven een 
kans geven waardoor het van belang is te 
blijven zorgen voor aanbod van combinaties 
van wonen en werken. Om daarin te voorzien 
is de locatie Attelaken in ontwikkeling 
gebracht. Daarna is de ruimtebehoefte voor 
woon-werklocaties geraamd op 10 hectare 
(hetgeen overeenkomt met circa 300 
arbeidsplaatsen). 

4.3.3 Goederengericht 

bedrijventerreinen 
De grootste bijdrage aan de werkgelegenheid 
komt vanuit de bedrijvensector. 
Het ETIN geeft aan dat de jaarlijkse 
bedrijventerreinuitgifte in Etten-Leur de 
afgelopen 10 jaren gemiddeld 8,5 hectare 
per jaar bedraagt. De bedrijvigheid richt zich 
voornamelijk op productie- en distributie-
activiteiten (ongeveer 40% respectievelijk 25 
%, uit kwartaalberichten Rabobank). 

De meeste bedrijvigheid is gelegen op het 
bedrijventerrein Vosdonk in het westen 
van Etten-Leur. Juist deze concentratie 
van bedrijvigheid op een aaneengesloten 

bedrijventerrein van circa 320 hectare is 
betekenisvol. Etten-Leur streeft ernaar deze 
kracht te versterken. Ingezet wordt op de 
voortzetting van diversiteit aan bedrijvigheid 
in de milieucategorieën 2,3 en 4 voor zowel 
kleinschalige als grootschalige bedrijvigheid. 
Onder kleinschalige bedrijvigheid wordt 
hierbij verstaan dat het benodigde kavel 
kleiner is dan 4.000 m2. Het gaat dan om een 
modern gemengd bedrijventerrein waarbij 
de behoefte tot 2020 circa 120 hectare 
bedraagt (wat overeenkomt met circa 3600 
arbeidsplaatsen). Marktsegmenten voor 
dit soort bedrijventerrein zijn met name 
industrie, bouw, groothandel, transport en 
diensten. 

Voor de nieuw te ontwikkelen grotere 
bedrijventerreinen in de stedelijke regio 
geldt het uitgangspunt dat in nieuwe 
bestemmingsplannen geen bedrijven met 
hindercategorie 4 en 5 groter dan vijf hectare 
mogen worden toegelaten. Deze bedrijven 
dienen zich op Moerdijkse Hoek te vestigen. 
De voorgaande behoefteraming gaat uit 
van uitbreidingsruimte voor bedrijven, maar 
ruimte kan ook gevonden worden door 
intensivering dan wel herstructurering 
van de bestaande bedrijventerreinen. Ook 
inbreiding op het bestaande bedrijventerrein 
biedt mogelijkheden om de uitbreiding van 
bedrijventerrein aan de buitenzijde van de 
gemeente te verminderen danwel in de 
tijd te faseren. Nadrukkelijk is het beleid 
er op gericht om prioriteit te geven aan 
herstructurering, inbreiding en intensivering 
boven uitbreiding van bedrijventerrein aan 
de buitenzijde. 

De provincie heeft in het streekplan als ambitie 
in het kader van het zuinig ruimtegebruik 
vastgelegd dat de ruimtebehoefte deels 
moet worden geaccommodeerd op de 
bestaande bedrijventerreinen. Etten-Leur 
formuleert het zuinig ruimtegebruik zodanig 
dat gestreefd moeten worden naar maximale 
ruimtewinst op bestaande en nieuw te 
realiseren bedrijventerreinen. Hiervoor 
kunnen verschillende instrumenten worden 
ingezet, zoals herstructurering en het bepalen 
van een minimale verhouding tussen het 
bedrijfsvloeroppervlak en het kavel van een 
bedrijfsperceel (middels de zogeheten floor-
space index) om de bebouwingsdichtheid 
op bestaande en nieuw te realiseren 
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figuur 47, bestaande en reeds vergunde glastuinbouwbedrijven in Etten-Leur



bedrijventerreinen te verhogen. Onderzocht 
is welke locaties mogelijkheden hebben voor 
intensivering van het gebruik van hun terrein, 
terwijl drie locaties zijn aangegeven als her-
structureringslocatie. Deze uitgangspunten 
en randvoorwaarden bij de ontwikkeling van 
deze locaties worden verder uiteengezet in 
het actieprogramma zoals beschreven in de 
projectenbundel. 

De inschatting (rapport Novio Consult) is dat 
er door herstructurering van het bestaande 
bedrijventerrein circa 10 hectare uitgeefbaar 
terrein beschikbaar kan komen. Vooralsnog 
ontbreekt het de gemeente aan wettelijke 
middelen / instrumenten om in te grijpen bij 
langdurige leegstand. Ook herstructurering 
en intensivering van ruimtegebruik op 
bestaande bedrijventerreinen is slechts op 
vrijwillige basis mogelijk. Er zal derhalve bij 
hogere overheden aangedrongen moeten 
worden om het benodigde instrumentarium 
daartoe te ontwikkelen. (Inbreiding en 
herstructurering kan respectievelijk 400 en 
250 arbeidsplaatsen opleveren.) 

glastuinbouw
In regionaal verband is er uitvoerig 
gediscussieerd over de uitgangspunten voor 
glastuinbouw. De behoeftevraag in de regio 
Midden- en West-Brabant bedraagt 250 
hectare extra glastuinbouw, exclusief een 
eventueel te ontwikkelen projectlocatie. 
Aan de stedelijke regio Breda-Tilburg en de 
gemeente Steenbergen is gevraagd daarin 
te voorzien. De gemeenten in de stedelijke 
regio Breda-Tilburg kunnen, of willen geen 
projectmatige glastuinbouw in hun gemeente 
realiseren. Ook Etten-Leur sluit grootschalige 
of projectmatige glastuinbouw uit, omdat 
het zich niet verdraagt met de waarden en 
structuur van het landschap van Etten-Leur. 
Het standpunt van Etten-Leur is, om onder 
randvoorwaarden doorgroeimogelijkheden 
aan bestaande bedrijven te bieden tot een 
maximum van 5 hectare, afhankelijk van de 
ligging en invulling van de randvoorwaarden. 
Daar waar sprake is van een (mogelijk) 
cluster van glastuinbouw, of waar anderszins 
op passende wijze inplaatsing mogelijk 
is kan overwogen worden incidentele 
nieuwvestiging toe te voegen, danwel 
omschakeling toe te staan. Etten-Leur kan 
op deze wijze 50 tot 75 hectare aan extra 
glastuinbouw accommoderen. 

agro-industrie 
Naast de reguliere land- en 
(glas)tuinbouwbedrijven is in toenemende 
mate een tendens te bespeuren van 
bedrijvigheid in de agro-industrie. Deze 
bedrijven, met een vergelijkbaar karakter 
als industrie, waar de intensieve teelt en 
eventuele eerste be- of verwerking van 
producten plaatsvindt binnen een daartoe 
geschikte bebouwing, dienen te worden 
gehuisvest op een bedrijvenlocatie. 

4.3.4 Locatiegebonden 

locatiegebonden bedrijven 
Het bestaande bedrijventerrein Zwartenberg, 
gelegen aan de Mark in het noorden van 
de gemeente, voorziet in een specifieke 
behoefte van locatiegebonden bedrijvigheid 
(gelegen aan een vaarroute).

agrarische bedrijven 
Etten-Leur is van oorsprong een 
agrarische gemeente met onder andere 
veel vollegronds tuinbouwactiviteiten. Het 
beleid dient gericht te zijn op het bieden 
van voldoende mogelijkheden om een 
perspectiefvolle agrarische bedrijfsvoering te 
kunnen voeren. Dit geldt ten aanzien van de 
melkrundveehouderijen, tuinbouwbedrijven 
als ook de eerder genoemde 
glastuinbouwbedrijven. Het landbouwbeleid 
staat de laatste jaren in het teken van de 
reconstructie van intensieve veehouderijen 
en de plattelandsvernieuwing. Etten-Leur 
is geen officieel reconstructiegebied, maar 
participeert wel in de gebiedscommissie 
Brabantse Delta, welke zich tot doel stelt 
in het zuidwestelijk deel van Brabant, de 
revitalisering van het landelijk gebied in 
goede banen te leiden. Het grondgebied van 
Etten-Leur is op slot voor nieuwe intensieve 
veehouderijbedrijven. 

Op dit moment vinden er (behalve in een 
deel van de melkrundveesector) geen 
grote verschuivingen plaats in de agrarische 
structuur maar naar de toekomst toe dient 
op korte termijn nagedacht te worden 
over nieuwe economische dragers, naast 
de agrarische activiteiten en in sommige 
situaties zelfs in plaats van de agrarische 
activiteiten. De eisen van de consument aan 
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figuur 48, tabel 4 ruimteclaim werken

geprognotiseerde groei programma werken b.v.o. / 
gebiedsomvang

arbeidsplaatsen

Publieksgericht::
centrumvoorzieningen in het Centrumplan (plannen in uitvoering) 12.500 m2 500

Informatiegericht:
zakelijke dienstverlening (uitgaande van 25 m2 per werknemer) 20.000 m2 800

Goederengericht::
kleinschalig
grootschalig
herstructurering (25 arbeidsplaatsen per hectare)
inbreiding
woonwerk (30 arbeidsplaatsen per hectare)

subtotaal
glastuinbouw

 30 Ha
 60 Ha
 10 Ha
 10 Ha
 10 Ha

120 Ha
maximaal 75 Ha

1200
2400
  250
  400
  300

Locatiegebonden:
landbouw
watergebonden bedrijven

0
0

5850



de kwaliteit van de producten worden steeds 
groter. Etten-Leur is zich ervan bewust dat 
de agrarische sector een goede beheerder 
is van het agrarisch cultuurlandschap waarbij 
duurzaamheid en vitaliteit gewaarborgd 
moeten zijn. Als uitwerking van de 
StructuurvisiePlus zal beleid ten aanzien 
van plattelandsvernieuwing en nieuwe 
economische dragers in het landelijke gebied 
worden geformuleerd. 

De rol van de agrarische sector als 
economische drager zal in de komende 
jaren verder afnemen. Daar staat tegenover 
dat de agrarische sector nog steeds een 
zeer belangrijke ruimtegebruiker in het 
buitengebied is en blijft. Bij de resterende 
bedrijven zijn processen van schaalvergroting 
en/of intensivering te verwachten. Etten-
Leur beschikt over een bestemmingsplan 
Buitengebied van 1998 met als voorloper 
een beleidsvisie (Nota Visie Buitengebied 
1996) wat hierin de leidraad vormt. 

Het landelijk gebied is hierin onderverdeeld 
in vier hoofdgebieden gebaseerd op 
karakteristieken van de onderlegger. De 
positie van de agrarische sector verschilt per 
hoofdgebied. 

In het kleigebied ligt het accent op de ont-
wikkelingsmogelijkheden voor de agrarische 
sector (grondgebonden veehouderij en 
akkerbouw) mét behoud van de aanwezige 
landschappelijke openheid. 

In het overgangsgebied is sprake van 
verwevenheid van landbouw en natuur. 
Daarbij moet verdroging van het gebied 
voorkomen worden. Weidebouw past bij 
deze landschapsstructuur als deze agrarisch 
op een juiste wijze wordt beheerd. 

Het centrale zandgebied is het 
ontwikkelingsgebied voor de land- en 
tuinbouw en veehouderij. Nieuwvestiging van 
en omschakeling naar glastuinbouwbedrijven 
is in het geldende beleid in diverse gebieden 
onder randvoorwaarden toegestaan mits dit 
niet grootschalig of projectmatig gebeurt. In 
het kader van het uitwerkingsplan van het 
streekplan, het gebiedsplan van de Brabantse 
Delta en de StructuurvisiePlus worden de 
mogelijkheden voor de glastuinbouw nader 
bepaald. 

In het zuidelijk zandgebied ligt het accent op 
landbouw met behoud van het waardevolle 
landschap en behoud van natuurwaarden. 

4.3.5 Ruimteclaim werken 
De ruimteclaim voor het programma-
onderdeel werken wordt uiteengezet in tabel 
4 (figuur 48). 

4.4 Mobiliteit 

De ontwikkeling van mobiliteit binnen de 
planhorizon van de StructuurvisiePlus is 
onderzocht in een separate studie. In deze 
studie zijn drie modellen geschetst om 
vorm te geven aan de verkeersafwikkeling 
binnen de gemeente in de nabije toekomst. 
Deze verkeersstructuren zijn vervolgens 
getoetst aan verschillende criteria zoals: 
verkeer functioneel, ruimtelijke ordening, 
leefbaarheid en realisatie. Op basis hiervan 
heeft de gemeenteraad de voorkeur 
uitgesproken voor de “Kleine Ring”. Op basis 
van de inspraakresultaten is besloten om aan 
het traject Statenlaan-Alletta Jacobslaan de 
voorkeur te geven boven het gedeelte van 
de Concordialaan, tussen de Statenlaan en 
de Plantijnlaan.

4.4.1 Het “kleine ring” model 

beschrijving van het model 
Het Etten-Leur gerelateerde verkeer wordt 
in dit model afgewikkeld over een kleine ring, 
welke geheel binnen het verstedelijkte gebied 
gelegen is. De ring moet een behoorlijke 
afwikkelingscapaciteit krijgen en ook een 
ontsluitende functie vervullen voor het 
centrum (figuur 49). De ligging van de kleine 
ring laat aan weerszijden verblijfsgebieden 
ontstaan, die evenredig verdeeld zijn (zeker 
met geprojecteerde toevoeging van het 
woongebied ‘Hoge Haansberg’). 

De autosnelweg krijgt een stroomfunctie. 
Hieraan wordt niets gewijzigd ten 
opzichte van de referentiesituatie. Op 
de gebiedsontsluitingswegen wordt het 
aantal aansluitingen beperkt. Dit betekent 
dat er waar mogelijk aansluitingen zijn 
geschrapt. De spoorwegkruising in de 
gebiedsontsluitingswegen zijn ongelijkvloers 
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figuur 49, kleine ring-model (bron: DHV)

figuur 50, tabel 5 ruimteclaim mobiliteit

ruimteclaim mobiliteit

PM

PM

PM

Voor de ruimteclaim mobiliteit wordt verwezen naar de rapportage van DHV. Daarin zijn maatregelen 
opgenomen die aan de wegen, behorende bij “Kleine Ring” genomen moeten worden. De keuze voor de 
“Kleine Ring” maakt het niet nodig, anders dan in stedelijk gebied, om ruimte te reserveren.



uitgevoerd. De overige spoorwegovergangen 
blijven gelijkvloers gehandhaafd. In de 
ontsluiting van het centrum wordt niet 
ingegrepen of structureel geïnvesteerd; het 
verkeer dient zich over de bestaande structuur 
af te wikkelen. De wegen die behoren tot de 
– aangepaste – “kleine ring” (blauwe wegen) 
zullen geoptimaliseerd worden; qua inrichting 
wordt zoveel mogelijk het profiel zoals dat 
behoort bij de “gebiedsontsluitingsweg A” 
worden nagestreefd. Voor het onderliggende 
wegennet zal in het kader van de verdere 
uitwerking onderscheid gemaakt worden 
tussen “gebiedsontsluitingswegen B” (50 km) 
enerzijds en erftoegangswegen anderzijds.  

4.4.2 Ruimteclaim mobiliteit 
De ruimteclaim voor het programma-
onderdeel mobiliteit wordt uiteengezet in 
tabel 5 (figuur 50). 

4.5 Landelijk gebied, recreatie en 
toerisme

4.5.1 Buitengebied 

Etten-Leur heeft een zeer aantrekkelijk en 
gevarieerd buitengebied. Er is sprake van een 
sterke verwevenheid van landbouw, natuur, 
water en recreatie. Het landelijk gebied is, 
zoals reeds aangegeven, onder te verdelen 
in vier hoofdgebieden gebaseerd op de 
kenmerken van de onderlegger. 

In het kleigebied 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 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 (bijvoorbeeld excursies door 
natuurorganisaties). 

Het centraal zandgebied heeft primair 
een functie ten behoeve van agrarische 
bedrijfsvoering. Extensieve vormen van 

recreatief medegebruik zijn hier echter 
ook passend. Als onderdeel van de 
plattelandsvernieuwing dient onderzocht te 
worden welke recreatieve ontwikkelingen 
mogelijk zijn bij functieverandering of 
bedrijfsbeëindiging van het agrarisch bedrijf. 

Het zuidelijk zandgebied kent veel 
kleinere bosgebieden en is reliëfrijk. Er 
zijn plannen voor het versterken van de 
landschapsstructuur en het vergroten van 
het natuurgebied De Pannenhoef in de 
vorm van het toevoegen van bospercelen, 
(natte) heide en moerassige vegetaties op 
basis van vrijwillige aankoop of beheer. De 
plannen voor het gebied Pannenhoef zijn al 
grotendeels uitgevoerd of in uitvoering. Het 
gebied de Pannenhoef is een aangewezen 
stiltegebied. In dit gebied mogen geen 
activiteiten plaatsvinden die een verstoring 
van het geluid betekenen. 

4.5.2 Uitloopgebieden 

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. 

4.5.3 Golfbaan 

Onderzocht dient te worden welke 
ruimtelijke mogelijkheden er binnen de 
gemeentegrenzen zijn voor de aanleg van een 
golfbaan. De daadwerkelijke haalbaarheid zal 
in een later stadium worden getoetst, maar 
vanuit de ruimtelijke en landschappelijke 
optiek zijn er verschillende locaties waar 
een golfbaan zou kunnen worden ingepast 
in het landschap. De benodigde ruimteclaim 
daarvoor bedraagt circa 60 hectare. 
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figuur 51, impressies landgoederen



4.5.4 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. De vraag ontstaat daarbij of het 
gebied het startpunt kan gaan vormen van 
routegebonden recreatie zoals fietsen, 
kanovaren, skeeleren en wandelen. Het 
uitgangspunt is dat het open karakter van het 
gebied behouden blijft. Door het vervallen 
van het buitenzwembad bij realisering van een 
nieuw sportcomplex, zullen de recreatieve 
activiteiten rond de Westpolderplas hierin 
moeten voorzien. 

Door de gemeente worden drie speerpunten 
in het beleid ten aanzien van toerisme 
genoemd. Dit zijn de thema’s Van Gogh, 
Adriaan van Bergen en de eerste opstijging 
van een vliegtuig in Nederland vanaf Etten-
Leurse bodem. Deze thema’s zijn van belang 
voor de positionering van de gemeente maar 
hebben geen direct ruimtelijke effecten. 

4.5.5 Landgoederen 

De ontwikkeling van landgoederen kan 
een waardevolle bijdrage leveren aan de 
versterking van het landschap en kan 
eveneens een instrument zijn om bestaande 
agrarische opstallen zoals kassen in gevoelige 
gebieden te saneren. Met de ontwikkeling 
van landgoederen in bepaalde zones, 
kunnen bosgebieden met elkaar verbonden 
worden, waarbij het landgoed een passend 
geheel dient te vormen met het landschap. 
Daarnaast dient het een landschappelijke, 
recreatieve en ecologische meerwaarde aan 
het gebied geven. 

Een nieuw landgoed bestaat uit een 
combinatie van bos, natuur of agrarische 
gronden en is ten minste 10 hectare. Op het 
landgoed staan één of meerdere landhuizen 
met allure. Er zijn wegen, waterlopen en 
singels in een gebied met een ecologische, 
economische en esthetische eenheid. Er is 
rekening gehouden met het omringende 

landschap, de cultuurhistorische kenmerken 
van de omgeving en de bodemgesteldheid. 
Belangrijk is dat het nieuwe landgoed in 
ruime mate openbaar toegankelijk is. Indien 
het landgoed in een landelijke regio ingevolge 
het Streekplan wordt aangelegd, dient sprake 
te zijn van ten minste 7,5 hectare nieuw bos- 
of natuurgebied. In een stedelijke regio is dat 
5 hectare. 

4.5.6 Ruimteclaim landelijk gebied, 
recreatie en toerisme 

De ruimteclaim voor het programmaonder-
deel landelijk gebied, recreatie en toerisme 
wordt uiteengezet in tabel 6 (figuur 52). 

4.6 Duurzaamheid 

4.6.1 Water 

Het samengestelde watersysteem van 
grond- en oppervlaktewater functioneert 
momenteel niet optimaal. Voor de 
verbetering van de watersystemen zijn 
er uitgangspunten opgesteld die, conform 
het Integraal Hydrologisch Streefbeeld 
(IHS3) van de gezamenlijke waterschappen, 
thematisch zijn onderverdeeld. Onder de vier 
thema’s waterdoelen, waterkwaliteit, beek- 
en kreekherstel en waterberging worden 
de uitgangspunten uiteengezet die moeten 
leiden tot de verbetering van het systeem. 
Daarnaast wordt onder het thema ruimte 
voor de rivier het landelijke uitgangspunt 
voor een nieuwe aanpak van hoogwater 
beschreven. De eventuele afgeleide effecten 
hiervan voor Etten-Leur en omgeving zijn 
nog niet inzichtelijk. 

Er geldt dat de ontwikkeling 
van het watersysteem vanuit de 
duurzaamheidsgedachte zoveel mogelijk aan 
dient te sluiten bij de eigenschappen van het 
bestaande watersysteem. Dat wil zeggen dat: 
- er in infiltratiegebieden liever geen 
functies worden toegevoegd die een hoge 
grondwaterstand eisen, maar juist wel 
functies die bijdragen aan de infiltratie van 
schoon regenwater voor aanvulling van het 
grondwater; 
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figuur 52, tabel 6 ruimteclaim landelijk gebied, recreatie en toerisme
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- er in de lager gelegen kwelgebieden 
(in de beekdalen of de overgang van de 
hogere zandgronden naar de lager gelegen 
kleigronden) liever geen (natschadegevoelige) 
functies worden geplaatst die een lage 
grondwaterstand wensen. Hierdoor is 
ontwatering nodig wat niet past bij de 
eigenschappen van het watersysteem. Deze 
gebieden vormen het zoekgebied voor 
waterberging; 
- er in de tussenliggende intermediaire 
gebieden grondgebruiksvormen passen met 
een matig diepe grondwaterstand, waarbij 
plaatselijk infiltratie mogelijk kan zijn. 

waterdoelen 
Verschillende vormen van gebruik van het 
gebied, stellen andere eisen aan het grond- 
en oppervlaktewaterregime. Voor het gebied 
kunnen dan ook bepaalde waterdoelen 
worden opgesteld, gerelateerd aan de 
specifieke functie van het gebruik. Om de 
waterdoelen te bereiken worden maatregelen 
genomen in het oppervlaktewatersysteem 
en is er onderscheid te maken voor doelen 
binnen de Groene HoofdStructuur (GHS), 
het (overig) landbouwgebied en stedelijk 
gebied. Daarbij bevinden zich binnen de 
GHS nog de “Natte Natuurparels”. Dit zijn 
natuurgebieden die bijzonder gevoelig zijn 
voor de waterkwaliteit en -kwantiteit. 
Voor te verstedelijken gebied geldt 
waterneutraal bouwen als aandachtspunt. 
Vanuit deze gedachte dient het toenemend 
waterbezwaar ten gevolge van bebouwing 
gecompenseerd te worden door infiltratie- 
en/of retentievoorzieningen. Op “natte” 
locaties dient niet, kruipruimteloos en/of met 
ophoging te worden gebouwd. Peilverlagingen 
voor nieuwbouwwijken moeten worden 
vermeden. Daarnaast wordt, waar mogelijk 
en wenselijk, zoveel mogelijk neerslagwater 
in de bodem geïnfiltreerd of in het stedelijk 
gebied geconserveerd (retentievijvers). De 
diverse waterdoelen voor het buitengebied 
krijgen bijzondere aandacht in het kader van 
het gebiedsplan voor het revitaliseringsgebied 
Brabantse Delta. 

waterkwaliteit 
De kwaliteit van het oppervlaktewater dient 
minimaal te voldoen aan de (wettelijke) 
kwaliteitsnormen. In specifieke gebieden 
(zoals bepaalde delen van de GHS) dient 
de kwaliteit aan nadere ecologische normen 

te voldoen om het natuurdoel te bereiken. 
Vanuit de waterkwaliteit moet bij vestiging 
van bedrijven in het buitengebied rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid en 
de capaciteit van de voorzieningen voor de 
afvoer van afvalwater. Voor bestaand stedelijk 
gebied is een beleid voor het afkoppelen 
van het regenwater geformuleerd in het 
gemeentelijk rioleringsplan. 

beek- en kreekherstel 
In het watersysteem speelt het herstel van 
de beken in de beekdalen een belangrijke 
rol. Het uitgangspunt is om de beekdalen 
te versterken door landschappelijke 
inbedding en het benadrukken van de 
functie als ecologische verbindingszones of 
zones voor ontwikkeling van waternatuur. 
Met name langs de Mark, Leurse Haven, 
Laakse Vaart/Kibbelvaart en de Brandse 
Vaart/Vossenbergse Vaart dienen (natte) 
ecologische verbindingszones te worden 
gerealiseerd. De ruimte die hiervoor nodig is 
(circa 40 kilometer bij een gemiddelde breedte 
van 25 meter) bedraagt circa 100 hectare, 
hetgeen overigens inclusief de te realiseren 
droge ecologische verbindingszones is. 
De ecologische verbindingszones langs de 
Leurse Haven/Brandse Vaart en de Laakse 
Vaart/Lokkervaart hebben daarbij extra 
aandacht nodig, omdat ze door of langs 
stedelijk gebied lopen. 

regionale waterberging 
Met het oog op hoogwaterperiodes uit de 
recente geschiedenis en het vooruitzicht 
van klimaatontwikkelingen is er extra ruimte 
nodig voor waterberging in lokaal en regionaal 
verband. Er wordt gestreefd naar een grotere 
flexibiliteit van het watersysteem, zodat 
ongewenste afvoerpieken en overstromingen 
worden voorkomen. Daartoe worden water-
bergingsgebieden aangewezen, die door 
(tijdelijke) opvang van water piekafvoeren 
kunnen reduceren. De Brandse Vaart en 
Laakse Vaart voeren veel water af, waardoor 
ze bij piekafvoeren extra zwaar belast 
zijn. Met name langs deze vaarten zullen 
brede buffers gerealiseerd moeten worden. 
Het waterschap Brabantse Delta heeft 
het voornemen om onder andere bij de 
Brandse Vaart (zowel in het gebied tussen 
de Liesbosweg en de A58, als in het gebied 
tussen de A58 en de Hilsebaan), bij de Oude 
Turfvaart (het verlengde van de Vossenbergse 
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figuur 53, impressies waterhuishouding Etten-Leur in landelijk en stedelijk gebied



Vaart ten noorden van de Muizenstraat) en 
bij de samenvloeiing van de Laakse Vaart en 
de Kibbelvaart veelal vrij forse gebieden een 
waterbergingsfunctie te laten gaan vervullen. 
De situering van die gebieden heeft te maken 
met de natuurlijke ligging ervan, hetgeen nu 
al met regelmaat resulteert in wateroverlast. 
Beseft moet worden dat vanwege die 
natuurlijke ligging, eventuele verplaatsing 
van die waterbergingsgebieden niet of 
slechts met zware ingrepen in, en aantasting 
van die gebieden mogelijk is. Vervangende 
waterberging zal bovendien bovenstrooms 
gevonden moeten worden. Goed in 
ogenschouw moet worden genomen dat 
het vorenstaande belemmeringen of forse 
beperkingen kan opleveren voor een of meer 
andere onderdelen van het programma. Bij de 
verdere uitwerking van die onderdelen dient 
dat van meet af aan als harde randvoorwaarde 
meegenomen te worden. Ten aanzien van 
maatregelen voor regionale waterberging 
dient in de periode van 2004-2007 te 
worden voorzien in een totaaloppervlak van 
overstroomgebieden van circa 33 hectare. 
Voor de waterbergingsopgave in de periode 
na 2007 is het benodigde oppervlak nog 
niet bekend. Een indicatie hiervan kan wel 
worden afgeleid uit figuur 61. 

Tijdelijke waterretentie ten behoeve van 
bestaande en ontwikkelingsgebieden heeft 
eveneens extra aandacht nodig. 

ruimte voor de rivier en de lange termijn 
De in voorbereiding zijnde planologische 
kernbeslissing “ruimte voor de rivier”
heeft geen directe betrekking op Etten-
Leur en omgeving. De klimaatverandering 
en de mogelijke afvoer / afwenteling van 
water vanuit de grote rivieren via West-
Brabant naar de Zeeuwse Delta zullen naar 
verwachting echter ook hogere piekafvoeren 
op de Mark veroorzaken, die mogelijk niet 
altijd in de buitendijkse gebieden opgevangen 
zullen kunnen worden. Het gaat daarbij 
om bovenregionale wateraspecten en 
het watersysteem van de Mark kent een 
(boven)regionaal schaalniveau, zodat ook 
een (boven)regionale afweging gemaakt 
dient te worden welke locaties daarvoor 
zonodig benut zullen gaan worden. Hetzelfde 
geldt naar de verdere toekomst toe voor 
de eventuele gevolgen van de zogeheten 
Integrale Visie Deltawateren (wat betreft het 

eventueel gedeeltelijke herstel van de eb- en 
vloeddynamiek in Zeeuwse en een beperkt 
deel van de Brabantse Delta). 

4.6.2 De Groene Schakel en 
landschapsbeheer 

Het beleid van de Groene Schakel, dat is 
opgebouwd uit ecologische verbindingszones 
en particulier landschapsbeheer, is 
opgenomen in het Landschapsbeleidsplan. 
De uitgangspunten van het plan zijn 
gericht op het realiseren van een robuuste 
ecologische verbindingszone tussen het 
Liesbos, via de Hooiberg en de Berk en de 
Haagse Dijk naar de Mark. Pluspunt is dat 
hiermee ook de groene geleding tussen 
Breda en Etten-Leur aanwezig blijft en 
wordt versterkt. Ook landgoedontwikkeling 
wordt gezien als een instrument dat ingezet 
kan worden ten behoeve van de realisering 
van de Groene Schakel. Behalve de Groene 
Schakel en landschapsbeheer vormen ook de 
ontwikkeling en duurzame instandhouding 
van de overige ecologische verbindingszones 
in Etten-Leur nog een belangrijke opgave. 
Ten behoeve van de realisering van groene 
elementen in het landelijke gebied op gronden 
van agrariërs en andere particulieren, heeft 
Etten-Leur een subsidieregeling in het leven 
geroepen: Subsidieverordening Particulier 
landschapsbeheer. Naast de ontwikkeling van 
landschapselementen en erfbeplantingen gaat 
het ook om behoud en een adequaat beheer. 
Het versterken van het landschapsbeeld 
is specifiek gericht op de zones langs de 
beekdalen, de Groene Schakel en bepaalde 
elementen in het overgangsgebied en het 
zuidelijk zandgebied. 

4.6.3 Energie 

In het kader van duurzame energieproductie 
worden binnen de gemeente verschillende 
alternatieve programma’s ontwikkeld, zoals 
zonne-energie, de energieterugwinning 
uit biologische grondstoffen, het zuinig 
omgaan met energie en de energieproductie 
door windmolens. Vanwege de ruimtelijke 
relevantie wordt in dit kader alleen 
windenergie in beschouwing genomen. 



figuur 54, tabel 7 ruimteclaim duurzaamheidsthema’s
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duurzame energie windmolens



In het huidige beleid voor het buitengebied 
zijn twee zoeklocaties voor windmolens 
opgenomen: langs de Groene Dijk en langs 
de Zeedijk. De locatie langs de Groene Dijk is 
inmiddels met de plaatsing van 5 windmolens 
gerealiseerd. In het huidige beleid worden 
elders in het buitengebied geen passende 
mogelijkheden aanwezig geacht. Er zijn 
echter verschillende particuliere verzoeken 
voor diverse locaties in het noordelijk 
buitengebied. 

Voor het stedelijk gebied worden eventuele 
mogelijkheden aanwezig geacht in relatie tot 
bedrijventerrein Vosdonk. Om deze reden 
zal nader onderzoek worden gedaan naar 
de randvoorwaarden die gesteld moeten 
worden aan de realisering van windmolens. 
Nagegaan zal worden of en zo ja in hoeverre 
afstemming mogelijk is met initiatieven 
voor nieuwe windmolens in aangrenzende 
gemeenten.

4.6.4 Ecologische verbindingszones 

Koppeling van de aanwezige gebieden met 
specifieke natuurwaarden kan worden 
bewerkstelligd door de aanleg van ecologische 
verbindingszones. De hiervoor benodigde 
ruimte bedraagt circa 100 hectare (circa 
40 kilometer met een gemiddelde breedte 
van 25 meter). Het betreft grotendeels 
natte ecologische verbindingszones en 
enkele droge ecologische verbindingszones. 
Natte ecologische verbindingszones zijn 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van het waterschap (40%) en de gemeente 
(60%), waarbij het waterschap optreedt 
als initiatiefnemer. De realisering van 
droge ecologische verbindingszones is een 
verantwoordelijkheid van alleen de gemeente. 
Vrijwaring van deze zones van niet passende 
ingrepen dient een bijzonder aandachtspunt 
te zijn, teneinde de (toekomstige) realisering 
ervan niet te frustreren. 

4.6.5 Ruimteclaim duurzaamheid 

De ruimteclaim voor het programma-
onderdeel duurzaamheid wordt uiteengezet 
in tabel 7(figuur 54). 



figuur 55, confrontatie programma’s

figuur 56, programma wonen

herstructureringslocaties wonen

 uitbreidingslocaties wonen



Nadat in hoofdstuk 4 het programma is 
uiteengezet, wordt dit in het voorliggende 
hoofdstuk op onderdelen geconfronteerd 
met het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
uit hoofdstuk 3. Bij deze confrontatie wordt 
wederom uitgegaan van de zes thema’s 
wonen, sociaal maatschappelijke pijler, 
werken, mobiliteit, landelijk gebied, recreatie 
en toerisme en duurzaamheid. Indien een 
programma onderdeel past binnen het 
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, dan 
wordt dit beschreven en voor zover mogelijk 
gepositioneerd. Waar conflicten optreden 
in de confrontatie tussen het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld en het programma, 
wordt een afweging gemaakt en een voorkeur 
voor een keuze uitgesproken. 

5.1 Programmatische toets wonen 

Naast de kwantitatieve ontwikkeling van 
de woningvoorraad is het verbeteren van 
de kwaliteit van het wonen een belangrijke 
opgave voor Etten-Leur. Enerzijds is er een 
behoefte aan de groei van de woningvoorraad, 
gerelateerd aan de voorziene toename 
van het aantal inwoners. Anderzijds dient 
de bestaande woningvoorraad zich te 
ontwikkelen naar een betere aansluiting op 
de veranderde eisen en wensen ten aanzien 
van woningtypologie en woonomgeving. 

Er zijn verscheidene locaties beschikbaar 
om te kunnen voldoen aan de groei van de 
woningbehoefte tot 2015 (figuur 56). Naast 
enkele kleinschalige reserves (zoals met name 
de locaties De Streek en Haansberg-oost) 
kan de herstructurering van binnenstedelijke 
gebieden hieraan een belangrijk aandeel 
leveren. Deze herstructurering biedt naast 
de groei van woningaantallen eveneens 
voldoende mogelijkheden om de gewenste 
kwaliteitsverbetering te realiseren. Pas na 
2015 is de verwachting dat er een nieuwe 
grootschalige uitbreidingslocatie nodig is, 
waarvoor het zoekgebied Hoge Haansberg 
in aanmerking komt. Hoge Haansberg wordt 
voor dit moment gedefinieerd als het gebied 
ten noordwesten van de woonkern, waarbij 
de begrenzing vooralsnog aan de westzijde 
wordt gevormd door de Bankenstraat en 
aan de noordzijde door de Goorstraat. De 
zuid- en oostzijde van dit gebied liggen aan 
de bestaande stad door respectievelijk de 

begrenzing van de Hoevenseweg het gebiedje 
tussen de Haansberg en Groot Sander 
(Haansberg-oost). Dit zoekgebied is ten 
aanzien van woningbouw een zeer geschikte 
locatie wegens de uitstekende ligging ten 
opzichte van het bestaande stedelijk gebied 
en de daar aanwezige voorzieningen, alsmede 
wegens de talrijke aanleidingen die het 
landschap biedt voor het ontwikkelen van 
een hoogwaardige woonomgeving. 

Het gebiedje tussen de Lage Vaartkant en het 
beekdal van de Brandse Vaart laat op basis 
van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
welliswaar verstedelijking toe, maar in dit 
gebied wordt geen programma gerealiseerd 
omdat dit programmatisch voorlopig niet 
nodig is en omdat prioriteit wordt gegeven 
aan de mogelijke toekomstige functie van het 
gebied t.b.v. waterberging en beekdal. 

De ontwikkeling van woningbouw op 
andere locaties dan bovengenoemd is 
momenteel ongewenst. Het gebied juist ten 
zuiden van de A58 is ongeschikt vanwege 
de barrièrewerking van de A58, terwijl 
ontwikkelingen op andere locaties niet 
passen binnen het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. 

Entrees van Etten-Leur, entrees van wijken, 
bijzondere plekken zoals buurt- of wijkcentra 
en markante plekken liggend langs de 
hoofdwegen zijn de passende plaatsen om een 
bijzonder accent te realiseren met woningen. 
Er zal per plek een specifieke afweging 
gemaakt moeten worden over de gewenste 
hoogte in relatie tot de stedenbouwkundige 
context en de architectonische vormgeving 
van een dergelijk accent, waarbij ook zaken 
als bezonning en privacy afgewogen dienen te 
worden. Een en ander zal vervolgens in een 
bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan 
vastgelegd dienen te worden. 

5.2 Programmatische toets sociaal 
maatschappelijke pijler 

Het bundelen van voorzieningen op 
clusterniveau en het tot stand brengen 
van een sociale infrastructuur van 
netwerken binnen de gemeente die zijn 
gericht op wonen, zorg en welzijn wordt 
gezien als een integraal onderdeel van de 
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figuur 57, programma sociaal maatschappelijke pijler
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figuur 58,  programma werken
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herstructureringopgave waar de gemeente 
voor staat (figuur 57). De clustering van 
voorzieningen op strategische locaties in 
de kern, levert daarbij zowel ruimtelijk als 
sociaal-maatschappelijk voordeel op. Bij 
de locatiekeuzen voor de multifunctionele 
accommodaties dient rekening gehouden te 
worden met de verschillende schaalniveaus 
van de voorzieningen en de doelgroepen. 
De zoeklocaties voor vier multifunctionele 
activiteitencentra en vier zorgkruispunten 
kunnen zo mogelijk worden ontwikkeld in 
clustering met elkaar. Als onderdeel van de 
voorzieningenstructuur kan de realisering 
van basisonderwijs op verschillende locaties 
worden ontwikkeld volgens het concept van 
de brede school. 

Clustering van verspreid liggende 
middelbaar- en voortgezet onderwijsfuncties 
op nieuwe unilocaties biedt enerzijds de 
voordelen van een hogere efficiëntie in 
het gebruik en anderzijds de mogelijkheid 
tot herontwikkeling van de vrijkomende 
locaties. 

Indien overgegaan wordt tot het verplaatsen 
van cultureel centrum de Nobelaer dan is 
een locatie in het centrum een vereiste. 
De centrale ligging, goede bereikbaarheid, 
voldoende parkeervoorzieningen en de 
verlevendiging van het centrumgebied zijn 
randvoorwaarden bij de positionering van 
een dergelijke stedelijke functie. Binnen de 
bestaande kern zijn daarvoor voldoende 
mogelijkheden. 

Verplaatsing van het bestaande zwembad 
De Banakker en het sportpark Lage Banken 
kan ruimte scheppen voor herontwikkeling, 
waarbij de stedenbouwkundige structuur ter 
plaatse kan worden versterkt. De Groene 
Wig is daarbij een geschikte locatie voor de 
inrichting met sportvelden (zie ook figuur  
62). Met het sportpark Hoge Neerstraat 
en het (afgeslankte) sportpark Lage Banken 
ontstaan zo in totaal drie sportparken die 
geografisch goed over de gemeente zijn 
verspreid. 

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
biedt voorts voldoende aanleidingen om 
het overige programma voor culturele 
voorzieningen, sportaccommodaties, 
leefbaarheid en sociale veiligheid en horeca 

op ruimtelijk acceptabele plaatsen in te 
passen. 

5.3 Programmatische toets werken 

In verband met de realisatie van het 
Centrumplan is er geen aparte ruimteclaim 
voor winkelvoorzieningen in het centrum 
van Etten-Leur. Indien uit het uit te voeren 
DPO nieuwe ruimteclaims naar voren 
komen, dan dienen deze een plek te krijgen 
in het kernwinkelapparaat. De ruimteclaim 
voor winkelvoorzieningen Leur is in de 
structuurvisie Etten-Noord opgelost. De 
behoefte aan ruimte voor de bestaande 
buurtwinkelvoorzieningen kan worden 
meegenomen bij de ontwikkeling van de 
multifunctionele accommodaties en de 
binnenstedelijke herstructureringsopgaven. 

Na realisering van Parcstaete, Parklaan-
oost en het Trivium, bestaat er na 2010 
programmatisch behoefte aan ca 5 ha 
kantorenlocaties (met ca 20.000 m2 bvo 
kantooroppervlak). Hoewel in het gebiedje 
tussen de Lage Vaartkant en het beekdal van 
de Brandse Vaart op basis van het duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld verstedelijking 
afweegbaar is, wordt hier geen programma 
gerealiseerd, omdat de eventuele behoefte 
aan een nieuwe kantorenlocatie zich op zijn 
vroegst pas na 2010 zal aandienen en omdat  
prioriteit wordt gegeven aan de mogelijke 
functie van dit gebied t.b.v. waterberging. 
Mocht zich na 2010 de behoefte aan een 
nieuwe locatie aandienen, dan kan de 
locatie ten oosten van de Lage Vaartkant, 
ten noorden van de Parklaan, en ten westen 
van het beekdal van de Brandse Vaart nader  
worden afgewogen in relatie tot mogelijke 
andere functies voor dit gebied zoals beekdal 
en waterberging.

Herstructureringslocaties op het bestaande 
bedrijventerrein Vosdonk kunnen worden 
ingezet ten behoeve van de (nieuw)vestiging 
van bedrijven. Daarnaast zijn er twee 
inbreidingslocaties van een redelijke 
omvang, namelijk Vosdonk Hoge Donk en 
Vosdonk Munnikenhei. De locatie Vosdonk 
Munnikenhei is qua bedrijfssegment, vanwege 
de ligging tegen de woonwijk Grauwe 
Polder, geschikt voor bedrijven met ten 
hoogste milieucategorie 3 (kleinschalige 
werkgelegenheid). 
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figuur 59, modellen B1, B2 en B3  en een bewonersreactie zoals ingediend tijdens de presentatie bij De Nobelaer, mei 2003 (linksonder)

figuur 60, het gekozen model



Een deel van het gebied Hoge Haansberg 
dat als zoekgebied voor wonen is aangeduid, 
heeft ten noorden van de Hoevenseweg 
(Hoge Haansberg zuid) een strook die 
momenteel vanwege geluidscontouren door 
industrie- en wegverkeerslawaai, in principe 
geschikt is voor de ontwikkeling van een 
woon-werklocatie van circa 10 hectare. 

Hoewel duidelijk prioriteit wordt gegeven 
aan inbreiding, herstructurering en aan 
het terugdringen van de leegstand op het 
bestaande bedrijventerrein, bestaat er  - naast 
het aanwijzen van een woon-werklocatie 
direct ten noorden van de Hoevenseweg 
– programmatisch gezien behoefte aan de 
aanwijzing van een of meerdere locaties voor 
de realisering van nieuw bedrijventerrein.

De confrontatie van het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld met het programma leert 
dat er meerdere mogelijkheden zijn die 
in een enkel geval op gespannen voet 
staan met het het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld. In de loop van het proces 
om te komen tot een StructuurvisiePlus 
is een aantal mogelijkheden aan de orde 
geweest. Realisering van bedrijventerrein ten 
noorden van de Hoevenseweg – m.u.v. een 
woon-werklocatie – is niet realistisch omdat 
het gebied Hoge Haansberg tot in lengte van 
jaren gereserveerd dient te worden als een 
hoogwaardige toekomstige woonlocatie. 

Vervolgens is een keuze aan de orde geweest 
tussen het gebied Vosdonk noord-west (het 
gebied tussen de Lokkervaart en de Kibbelvaart 
en tussen de spoorlijn en de Hoevenseweg) 
en het gebied ten zuiden van de A 58 in de 
omgeving van afslag 19. In de deelrapportage 
“zoekgebieden bedrijventerreinen” zijn 
beide locaties op een groot aantal aspecten 
met elkaar vergeleken. (geografische ligging in 
groter verband, omvang van de gebieden in 
relatie tot het programma, cultuurhistorische, 
landschappelijke-, archeologische- en 
geomorfologische waarden, water, natuur, 
ontsluiting, vestigingsklimaat, beschikbaarheid 
en economische uitvoerbaarheid). De 
conclusie van dat onderzoek was dat de 
locatie ten zuiden van de A 58 de voorkeur 
verdient. De gemeenteraad is evenwel van 
mening dat waneer de omvang van Vosdonk 
noord-west beperkt wordt tot het gebied ten 
oosten van de Middendonk, er de voorkeur 

aan gegeven moet worden om dat gebied te 
ontwikkelen, voordat het gebied ten zuiden 
van de A 58 in de omgeving van afslag 19 
tot ontwikkeling wordt gebracht. Door het 
gebied aldus te verkleinen wordt aan een 
groot aantal bezwaren om het gehele gebied 
te ontwikkelen tegemoet gekomen. De 
discussie over het al dan niet realiseren van 
(een gedeelte van) Vosdonk noordwest is ook 
gevoerd in het kader van de vaststelling van 
het uitwerkingsplan van het Streekplan voor 
de stedelijke regio Breda - Tilburg. In het op 21 
december 2004 vastgestelde uitwerkingsplan 
heeft het college van Gedeputeerde Staten 
het gebied Vosdonk noordwest aangeduid
als “landschapsbeheer”. Dit betekent dat 
de provincie niet kan instemmen met een 
“transformatie” van (een gedeelte van) dit 
gebied tot bedrijventerrein. Het is om deze 
reden dat het gebied Vosdonk noordwest 
in deze StructuurvisiePlus niet (meer) is 
aangeduid als “uitbreiding bedrijven”. Dit 
betekent dat de locatie ten zuiden van de 
A58 wordt aangewezen als locatie waar in de 
toekomst een bedrijventerrein gerealiseerd 
zal worden. Ook in het uitwerkingsplan voor 
de stedelijke regio Breda - Tilburg is deze 
locatie als zodanig aangewezen.

Door sterk in te zetten op inbreiding, 
herstructurering en op het terugdringen 
van de leegstand op het bestaande 
bedrijventerrein Vosdonk en door de 
behoefte aan bedrijventerreinen jaarlijks 
te monitoren, kan “de sprong” over de A 
58 zo lang mogelijk worden uitgesteld. De 
gemeenteraad wil door middel van een 
jaarlijkse monitoring geïnformeerd worden 
over: de voorraad bedrijventerrein, het 
tempo van uitgifte, de stand van zaken ten 
aanzien van herstructurering, inbreiding en 
terugdringing van de leegstand een en ander 
in relatie tot de (regionale) behoefte aan 
bedrijventerrein. Pas op het moment dat uit 
die informatie de noodzaak blijkt om een 
bedrijventerrein  ten zuiden van de A 58 te 
realiseren, zal daartoe een afzonderlijk besluit 
genomen moeten worden. 

Voor de diverse vormen van grondgebonden 
land- en tuinbouw lijken er voldoende ont-
wikkelingsmogelijkheden te blijven. Een 
dilemma kan ontstaan tussen enerzijds de 
wens om de gebieden tussen het stedelijk 
gebied en de natuurgebieden zo veel 
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figuur 61, programma mobiliteit
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mogelijk open te houden en anderzijds 
de tendens van teeltondersteunende 
voorzieningen in de land- en tuinbouw. 
Ten aanzien van plattelandsvernieuwing 
en nieuwe economische dragers is enige 
terughoudendheid gewenst en mogen 
bestaande en te ontwikkelen mogelijkheden 
voor de agrarische sector niet in het gedrang 
komen en mag er ook geen conflict ontstaan 
met natuur en landschap. Neventakken en 
vervangende activiteiten moeten qua schaal 
en aard passend zijn in het buitengebied en op 
de betreffende locatie. Verder mag het beleid 
ter zake geen doorkruising betekenen van de 
reguliere woonwerk- en bedrijvenlocaties. 

Met betrekking tot de glastuinbouw ligt er 
een spanning tussen de landschappelijke 
kwaliteiten en structuren van het 
buitengebied en de gewenste landschappelijke 
geleding enerzijds en het semi-industriële 
karakter en de gewenste omvang van 
glastuinbouwbedrijven anderzijds. 

Projectmatige glastuinbouw wordt, evenals 
agro-industrie, gezien als een stedelijke 
ontwikkeling. Solitaire glastuinbouwbedrijven 
niet. Een verdere grootschalige verglazing van 
het buitengebied is ongewenst. 

Er wordt geen grootschalige 
nieuwvestiging toegestaan omdat de 
structuur en de kwaliteiten van het 
buitengebied dat niet toelaten. Het blijft 
wel mogelijk om onder voorwaarden 
(van onder andere landschappelijke 
inpassing en/of landschapsontwikkeling) 
doorgroeimogelijkheid te bieden voor 
bestaande glastuinbouwbedrijven. Dit 
voor zover niet gelegen in gebieden met 
bestaande of te ontwikkelen natuur- en/of 
landschapswaarden of waar andere belangen 
aan de orde zijn, tot een maximum van 5 
hectare per bedrijf afhankelijk van de ligging 
en de invulling van de randvoorwaarden. 
De glastuinbouwbedrijven waarop dit van 
toepassing is, zijn in figuur 58 omcirkeld. 
Uiteraard dient voor elke individuele locatie 
nog een belangenafweging plaats te vinden. 
Daar waar sprake is van een (mogelijk) 
cluster van glastuinbouw of anderszins op 
passende wijze inplaatsing kan plaatsvinden, 
kan overwogen worden beperkte 
nieuwvestiging toe te voegen dan wel 

omschakeling toe te staan. Nieuwvestiging 
van, danwel omschakeling naar glastuinbouw 
past echter alleen maar binnen de grenzen 
van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld, 
waarbij bovendien rekening gehouden moet 
worden met de nadere begrenzing van de 
glastuinbouwvestigingsgebieden in het kader 
van het uitwerkingsplan van het streekplan 
en uiteraard met de (eventuele) toekomstige 
verstedelijkingsopgaven voor woningbouw 
en bedrijventerreinen. Gelet op de schaal, 
omvang en specifieke landschappelijke situatie 
van de nader begrensde glastuinbouw-
vestigingsgebieden in Etten-Leur, is er slechts 
zeer beperkte ruimte voor nieuwvestiging 
van of omschakeling naar glastuinbouw. 
Ook daarvoor gelden randvoorwaarden, 
waaronder landschappelijke inpassing en/of 
landschapsontwikkeling. 

Het programma glastuinbouw in het 
buitengebied kan aldus op een aanvaardbare 
manier gerealiseerd worden, zonder de 
gebiedskwaliteiten onevenredig aan te tasten 
en met in achtneming van de belangen van 
de sector. Etten-Leur kan op deze wijze 
50 tot 75 hectare aan extra glastuinbouw 
accommoderen bij bestaande bedrijven 
en met beperkte nieuwvestiging en 
omschakeling (circa 50 hectare uitbreiding 
van bestaande bedrijven en circa 25 
hectare nieuwvestiging en omschakeling). 
De koppeling van een relevant deel van 
het glastuinbouwprogramma aan bestaande 
bedrijven kan tevens worden gezien als een 
vorm van zuinig ruimtegebruik. 

5.4 Programmatische toets mobiliteit

In het kader van de studie naar 
de verkeersstructuur zijn er drie 
verkeersmodellen ontwikkeld. In de 
vergadering van 20 december 2004 heeft 
de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken 
voor de “kleine ring” variant (figuur 61). De 
drie ontwikkelde modellen zijn getoetst 
aan een groot aantal criteria. Met name zijn 
dat verkeer (modelmatig en functioneel), 
ruimtelijke ordening / stedenbouw, groen 
en landschap, leefbaarheid, economie en 
realisatiemogelijkheden, waaronder de 
financiële consequenties. De gekozen 
“kleine ring” variant heeft geen ruimtelijke 
consequenties voor de StructuurvisiePlus. 
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figuur 62, landelijk gebied, recreatie en toerisme
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Voor een nadere onderbouwing van de 
keuze voor de “kleine ring” variant wordt 
verwezen naar de door DHV uitgevoerde 
studie naar de meest gewenste toekomstige 
hoofdwegenstructuur. De keuze voor de 
“kleine ring” houdt in dat de spoorlijn op 
twee plaatsen ongelijkvloers zal worden 
gekruist t.w. terplaase van de Kattestraat en 
ter plaaste van Schoonhout/Plantijnlaan. 

5.5 Programmatische toets landelijk 
gebied, recreatie en toerisme 

Daar waar in een bestaande situatie een 
harde begrenzing tussen het stedelijk en 
landelijk gebied aanwezig is, zal deze in stand 
worden gehouden. Bij nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen is de overgang naar het 
landelijk gebied echter een belangrijk 
aandachtspunt. Voorwaarde hierbij is dat er 
zachte of vloeiende overgangen gecreëerd 
worden en dat er een (ecologische) verbinding 
ontstaat tussen het stedelijke groen en het 
landelijk gebied dan wel dat deze versterkt 
wordt en er recreatieve routes (zoals wandel- 
en fietspaden) zijn of komen (figuur 62). 

Een golfbaan kan op verschillende locaties 
worden ingepast in het landschap. Met name 
een locatie aan de zuidzijde van de kern, in 
de groene zone zuid of in de te ontwikkelen 
groenzone oost (nabij Liesbos) heeft de 
voorkeur. 

Met de ontwikkeling van nieuwe landgoederen 
op de juiste locaties, kunnen bosgebieden met 
elkaar verbonden worden. Het zoekgebied 
voor landgoederen is de gordel Pannenhoef 
- gemeentebossen Schuitvaartjaagpad en 
Kogelvanger - Liesbos - Hooiberg. Realisering 
aldaar sluit aan bij de basisstructuur van 
Etten-Leur en de bestaande kwaliteiten van 
het gebied. De positie van landgoederen 
kan op twee manieren worden bepaald. Als 
plekken die in de open gebieden tussen 
de bestaande bossen zijn geprojecteerd, of 
liggend in een schil net buiten deze zone. 
Beide mogelijkheden kunnen naast elkaar 
ontwikkeld worden. Door de inzet van 
landgoederen is het mogelijk een overgang te 
creëren van de Vossenbergse Vaart naar de 
bosgebieden, waarbij de zone langs de vaart 
open dient te blijven. De ontwikkeling van 
landgoederen kan eveneens een instrument 

zijn om bestaande agrarische opstallen 
(kassen) in gebieden waar deze volgens 
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
ongewenst zijn, te saneren. Realisering van 
landgoederen elders, vergt een specifieke 
afweging van de locatie. 

Bij intensivering van de recreatieve functie 
van de Westpolderplas dient er nadrukkelijk 
aandacht te zijn voor de natuurfunctie. 
De Westpolderplas zal een locale functie 
behouden en een functie kunnen krijgen in 
een netwerk van routegebonden extensieve 
recreatie. Belangrijke constatering is dat het 
gaat om een locale en geen regionale functie. 
Meer bebouwing en een grootschalige 
uitbreiding of verdubbeling van de waterplas 
verhouden zich niet tot het karakter van 
het gebied. De speelvoorzieningen rondom 
de Westpolderplas kunnen echter wel 
beperkt worden uitgebreid. Voor de functie 
van recreatief buitenwater is een grotere 
ligweide en verruiming van het strand aan de 
randen aan te bevelen. 

De bestaande lintstructuur van uitlopers 
uit het bebouwde gebied is een belangrijke 
karakteristiek die dient te worden 
gehandhaafd. Toevoegen van bebouwing 
is daar ongewenst. Passend binnen het te 
formuleren beleid ten aanzien van “plattelands 
vernieuwing” en “economische dragers” zijn 
wel functieveranderingen denkbaar. 

5.6 Programmatische toets 
duurzaamheid

De waterbergingscapaciteit kan worden 
uitgebreid door specifieke inrichting van 
gebieden daarvoor in het laaggelegen 
kleigebied en in de laaggelegen beekdalen 
(figuur 63). Het gehele buitendijkse gebied 
van de Mark komt van oudsher in aanmerking 
voor waterberging. Het bedrijventerrein 
Zwartenberg bevindt zich in het boezemgebied 
van de Mark, waardoor het conflicteert met 
de zoekgebieden voor waterberging. Het 
terrein is het enige locatiegebonden terrein 
(aan de vaarroute van de Mark) met specifiek 
daarop gerichte bedrijvigheid. Het dient 
daarom behouden te blijven, op voorwaarde 
dat verdere uitbreiding is uitgesloten. 
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figuur 63, programma duurzaamheid
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De lage ligging van het gebied ten noorden 
van de kern evenals de positie van het 
maalstopgebied in het noorden van Etten-
Leur zijn aandachtspunten voor een deel van 
Hoge Haansberg als ontwikkelingslocatie voor 
woningbouw. Gelet op de onderlegger zou 
het hoger gelegen gebied tot de Bankenstraat 
en de Goorstraat echter zonder problemen 
bebouwd kunnen worden. In de overgang 
tussen beide gebieden dient de nadere 
afweging te worden gemaakt op basis van het 
reliëf ter plaatse. Ook het gebied oostelijk 
van de Lage Vaartkant kan deels in het 
zoekgebied voor waterberging vallen. Hier 
geldt dat een eventueel verstedelijkingspro
gramma in onderling evenwicht ontwikkeld 
moet worden. Nader onderzoek is gewenst. 
De ruimte benodigd voor retentie en de 
ruimte voor waterberging vereisen hun eigen 
specifieke oppervlakten. Daar waar met name 
de ruimte voor retentie vanuit nieuwbouw 
en vanuit het afkoppelen van regenwater in 
de bestaande stedelijke omgeving gezocht 
moet worden, kan het een meerwaarde 
en/of een noodzaak zijn deze ruimte in de 
directe omgeving van de waterlopen te Deze 
ruimte dient niet ten koste te gaan van de 
aangeduide gebieden voor waterberging. 
Deze retentievoorzieningen dienen hiervan 
los te staan. 

Het ontwikkelen van de ecologische 
verbindingszones vormt een belangrijke 
opgave en de inrichting daarvan is een harde 
randvoorwaarde bij de realisering van woon- 
en bedrijvenlocaties in de zoekgebieden 
voor verstedelijking Bij ontwikkelingen in 
de invloedssfeer van de beken dient er 
voldoende ruimte geboden te worden aan 
de functies (waterberging en onderlinge 
verbinding van, en uitwisseling tussen 
natuurgebieden) en de landschappelijke en 
natuurwaarden van deze waterlopen op zich. 
Ontwikkelingen dienen bij te dragen aan een 
versterking van het bekenstelsel. 

Stedelijke uitbreidingen moeten bij voorkeur 
worden gerealiseerd in gebieden met diepe 
grondwaterstanden zonder stagnerende, 
slecht doorlatende bodemlagen die infiltratie 
van schoon neerslagwater onmogelijk 
maken. 

5 . C o n f r o n t a t i e  e n  a f w e g i n g e n
De realisering van de Groene Schakel en het 
versterken van verschillende groenstructuren 
in het landelijk gebied sluiten aan bij de 
basisstructuur en de kwaliteiten van het 
gebied. Het realiseren van de Groene Schakel 
is een huidig beleidsuitgangspunt, wat is 
vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan. 

Er is behoefte aan duurzame (schone) 
energieproductie of een verdere beperking 
van de energieconsumptie. Het opwekken 
van windenergie om (nog) verder te 
voldoen aan deze behoefte dient nader 
te worden onderzocht. Er zullen – zo 
mogelijk in samenspraak met omliggende 
gemeenten – toetsingskaders worden 
opgesteld, waaraan particuliere initiatieven 
kunnen worden getoetst. De gemeenteraad 
is van mening dat het belang van duurzame 
(schone) energieproductie door de bouw 
van windmolens dient te prevaleren boven 
het open karakter van het noordelijk 
buitengebied. Uiteraard is nader onderzoek 
nodig naar de randvoorwaarden waaronder 
plaatsing van windmolens mogelijk is. Ook 
de realisering van windmolens lang de A 58 
is een optie om een bijdrage aan duurzame 
energieproductie te leveren. Bovendien 
wordt ingezet op andere vormen van 
duurzame energieopwekking die ruimtelijk 
minder relevant zijn en passen binnen 
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. 
Daarnaast is het milieubeleid gericht op de 
beperking van de energievraag, waarin (in 
potentie) een aanzienlijke energiebesparing 
te behalen valt. 



figuur 64, strategiekaart
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figuur 64, visiekaart
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In het verlengde van de confrontatie van het 
programma met het duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld en de daaruit voortvloeiende 
afwegingen uit het voorgaande hoofdstuk, 
wordt in dit hoofdstuk een visie geschetst 
op de ontwikkeling van Etten-Leur tot 2020. 
Gevolgtrekkingen uit de programmatische 
toets worden integraal beschreven als 
een toelichting op de visiekaart. De 
onderdelen worden beschreven aan de 
hand van de methoden beheer, versterking 
en transformatie. Het onderdeel verkeer 
wordt in de laatste paragraaf afzonderlijk 
beschreven. 

6.1 Beheer 

De ruimtelijk-functionele opbouw van 
de kern Etten-Leur met in het westen 
goederengerichte functies (bedrijven), in 
het midden wonen en publieksgerichte 
functies (centrumvoorzieningen) en in het 
oosten informatiegerichte functies (zakelijke 
dienstverlening) wordt gehandhaafd en vormt 
de leidraad voor nieuwe verstedelijking 
(figuur 64). 

De begrenzing van de Groene Hoofdstructuur 
zoals deze in het streekplan is opgenomen is 
in het noordelijk buitengebied ruimer dan 
de Groene Hoofdstructuur die gehanteerd 
wordt voor het noordelijk buitengebied 
in het bestemmingsplan Buitengebied van 
de gemeente. In de visie wordt vooralsnog 
de provinciale GHS opgenomen en bij 
herziening van het bestemmingsplan zal 
een nadere afweging en zonodig onderlinge 
afstemming plaatsvinden. 

De openheid van de groene wig in de 
omgeving Slagveld blijft behouden. Het is 
een kwaliteit dat het groen Etten-Leur 
binnendringt en intensieve bebouwing 
van het gebied is daarmee uitgesloten. De 
realisering van een sportcomplex behoort 
wel tot de mogelijkheden. 

De lintstructuur wordt gevormd door de 
oorspronkelijke wegen in vaak hoger gelegen 
gebieden. In deze situatie betreft het onder 
andere de Lage Donk en Middendonk aan 
de westzijde en de Sprundelsebaan aan 
de zuidzijde van Etten-Leur. Historische 

wegen en donken maken deel uit van een 
samenhangend landschapspatroon dat door 
bepaalde ontginningen en infrastructurele 
werken is ontstaan. Vanuit een kwalitatieve 
benadering is het wenselijk deze historische 
landschappelijke elementen te behouden 
en op een goede manier te benutten. 
Uitgangspunt is, dat cultuurhistorische 
elementen richtinggevend en inspirerend zijn 
voor toekomsige ontwikkelingen.

Het bedrijventerrein Zwartenberg blijft 
behouden, als het enige bedrijventerrein 
van de gemeente dat ontsloten wordt via 
het water. Verdere uitbreiding is echter 
uitgesloten. 

Er worden toetsingskaders opgesteld 
waaraan initiatieven voor de realisering van 
windmolens in de gemeente zullen worden 
getoetst. Vanuit het huidige beleid kan  sprake 
zijn van de eventuele realisering van een 
windmolenlocatie langs de A58. 

6.2 Versterking 

Alvorens over te gaan tot uitbreiding van het 
stedelijk gebied dient eerst duidelijk te zijn dat 
er geen actuele, haalbare herstructurerings- 
of inbreidingslocaties benut kunnen worden, 
dus herstructurering / inbreiding gaat 
vóór uitbreiding. Met de herstructurering 
kan de ruimtelijke opbouw van de stad 
worden verbeterd, kan de groenstructuur 
in de wijk worden versterkt, kan identiteit 
worden verleend aan de woonomgeving 
en kan worden gezorgd voor voldoende 
en passende huisvesting. Zowel duurzaam, 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, als het 
bieden van een optimale leefkwaliteit van de 
gebieden is hierbij een uitgangspunt. 

Er ontstaat een meerwaarde ten opzichte 
van solitaire ontwikkelingen, als de 
herstructureringsopgaven in een reeks 
worden opgestart. Een ontwikkelingsreeks 
kan een bijdrage betekenen aan het 
versterken van de stedenbouwkundige 
structuur van bepaalde gebieden die een 
nieuwe impuls goed kunnen gebruiken. 

Er zijn twee concrete inbreidingslocaties 
voor goederengerichte bedrijven, te weten 
Vosdonk Munnikenhei en Vosdonk Hoge 
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Donk. Daarnaast zijn er op het bestaande 
bedrijventerrein een aantal herstructurerings-
locaties. 

Vier locaties, verspreid over de kern, 
worden aangewezen als zorgkruispunten. 
Rondom deze zorgkruispunten worden 
zones ontwikkeld met zorgwoningen 
en levensloopbestendige woningen. 
Bij voorkeur worden ook de beoogde 
multifunctionele accommodaties en 
activiteitencentra ruimtelijk aangesloten bij 
deze zorgkruispunten. 

Bijzondere plekken in Etten-Leur zijn de 
passende plaatsen om onder voorwaarden 
bouwkundige (hoogte-)accenten te 
realiseren. 

De totstandkoming van de Groene Schakel 
in het noordoosten, via het Liesbos, 
Hooiberg en de Berk naar de Mark wordt 
gestimuleerd. Daar bevindt zich een aantal 
bos- en natuurcomplexen met open gebieden 
ertussen. Er wordt naar gestreefd deze open 
gebieden tot een gevarieerd bos-, natuur- en 
landschapsgebied om te vormen zodat er 
een doorlopende groene buffer ontstaat. 
Op deze wijze wordt voorkomen dat de 
stedelijke gebieden van Breda (Prinsenbeek) 
en Etten-Leur aan elkaar groeien en wordt 
de landschappelijke geleding versterkt. 

Naast de Groene Schakel in het 
noordoosten dienen meerdere ecologische 
verbindingszones tussen bestaande bos- en 
natuurgebieden tot stand te komen. Eén 
daarvan is langs de Leurse Haven, Brandse 
Vaart en Vossenbergse Vaart en verder naar 
het zuiden richting de Pannenhoef. Ook van 
belang zijn de verbindingen tussen en naar 
de Pannenhoef, de gemeentebossen aan het 
Schuitvaartjaagpad en de Kogelvanger en 
Hellegat/Vloeiweide. Ook de realisering van 
de ecologische verbindingszone langs de Mark 
en aan de westzijde langs de Laakse Vaart / 
Kibbelvaart is van belang. Bij ontwikkelingen 
in de invloedssfeer van de (te realiseren) 
ecologische verbindingszones dient aan deze 
zones voldoende ruimte geboden te worden 
om functioneel te kunnen zijn. 

De locale recreatieve functie van de 
Westpolderplas wordt geïntensiveerd, 
doch vooral als spin in het web voor 
routegebonden recreatie. 

Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor de agrarische sector en waar 
passend voor plattelandsvernieuwing. 

Het watersysteem wordt verbeterd door 
verschillende ingrepen die de flexibiliteit in 
kwantiteit en algehele kwaliteit versterken. 
De belangrijkste dragers hierin zijn de 
versterkte beekdalen en vaarten. Met het 
behoud / herstel van het bekenstelsel 
met bijbehorende beekdalen worden de 
locale en regionale waterbergingscapaciteit 
opgevoerd. Ook in het noordelijk deel van 
het buitengebied is op diverse plaatsen 
ruimte voor en zonodig inrichting van locale 
en regionale waterberging te verwachten. 

6.3 Transformatie

Naast de realisering van Schoenmakershoek 
zal het gebied ten zuiden van de Streek 
en het gebiedje Haansberg-oost voor 
woningbouwdoeleinden worden aangewend. 
De overige woningbouwlocaties bevinden 
zich in het bestaand stedelijk gebied.

Bij de ontwikkeling van het gebied Hoge 
Haansberg voor woningbouw (vanaf 2015) 
dienen ruimtelijke randvoorwaarden 
opgesteld te worden (bijvoorbeeld met 
betrekking tot cultuurhistorie, lintenstructuur, 
landschap, beekdal, milieuzonering, 
maalstopgebied, water en verkeer). 

Hoge Haansberg (Zuid) leent zich voor de 
ontwikkeling van circa 10 hectare wonen / 
werken.

Ten zuiden van de A58, westelijk van de Grauwe 
Polder wordt een bedrijvenlocatie ontwikkeld 
met groeimogelijkheden westwaarts.  De 
ontwikkeling vindt deels plaats op het 
grondgebied van de gemeente Rucphen. Het 
verdient de voorkeur in samenspraak tot 
één integrale transformatie van het gebied 
te komen, waarbij agro-industrie een rol kan 
spelen. Bij de ontwikkeling van de locatie 
geldt dat zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 
dient te worden nagestreefd. 

De zoekgebieden voor een golfbaan bevinden 
zich in het centraal en zuidelijk zandgebied. 
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Voor de ontwikkeling van glastuinbouw 
worden onder randvoorwaarden, 
waaronder landschappelijke inpassing 
en / of landschapsontwikkeling, door-
groeimogelijkheden verleend aan bestaande 
bedrijven, voor zover niet gelegen in 
gebieden met bestaande of te ontwikkelen 
natuur- en/of landschapswaarden of waar 
andere belangen aan de orde zijn. Doorgroei 
is dan mogelijk tot maximaal 5 hectare per 
bedrijf afhankelijk van ligging en de invulling 
van randvoorwaarden. Daarnaast is binnen 
nader begrensde gebieden gelegen binnen 
het transformatiegebied in beperkte mate 
nieuwvestiging, dan wel omschakeling mogelijk 
(nadere begrenzing heeft plaatsgevonden 
in het uitwerkingsplan van het streekplan 
voor de stedelijke regio Breda-Tilburg). 
Ook daarvoor gelden randvoorwaarden, 
waaronder landschappelijke inpassing 
en/of landschapsontwikkeling. De 
glastuinbouwsector moet ervan uitgaan dat 
doorgroei naar meer dan 5 hectare niet 
zal worden toegestaan. Bedrijven die een 
dergelijke groei voorstaan, doen er beter aan 
zich te verplaatsen naar vestigingsgebieden 
buiten Etten-Leur. 

De zoekgebieden voor nieuwe landgoederen 
bevinden zich aan de zuid- en oostflank van 
de gemeente, bij voorkeur in combinatie 
met de groene geleding aan de zuid- en 
oostzijde. 

6.4 Mobiliteit 

Ten aanzien van de toekomstige 
hoofdwegenstructuur is gekozen voor de 
zgn. “kleine ring”variant. De tot deze ring 
behorende wegen zullen zoveel mogelijk 
als “gebiedsontsluitingsweg A” worden 
ingericht. Daarnaast zal een aantal nog nader 
te benoemen wegen als 50 km weg worden 
gehandhaafd (‘gebiedsontsluitingsweg 
B’). De overige wegen zullen de functie 
van erftoegangsweg krijgen. Van de 
‘kleine ring’ maken twee ongelijkvloerse 
spoorwegovergangen onderdeel uit. 



figuur 65, veel gebruikte plaatsaanduidingen in de StructuurvisiePlus
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Ve r k l a r e n d e  w o o r d e n l i j s t
bedrijven waar op intensieve wijze producten worden 
geteeld en waar eventueel een eerste be- of verwerking 
van producten plaatsvindt, waarbij - hoewel de activiteiten 
behoren tot de sector land- en tuinbouw – het bedrijf een 
vergelijkbaar karakter heeft als industrie
historische kunst- of gebruiksvoorwerpen
waterrijk weiland
cluster van sociaal maatschappelijke voorzieningen rondom 
een (basis)school, georganiseerd als één complex
boomgroepen in laag en drassig land
door de mens bewerkt land om het geschikt te maken voor 
de bouw van enig product
statistische beschrijving van de bevolking
zandige ophoging in een vlakker terrein
robuuste hoofdstructuur die het ruimtelijke kader biedt 
voor toekomstige ontwikkelingen
samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe 
natuurgebieden, zoals begrensd in het natuurgebiedplan
routes tussen natuurgebieden, waarlangs planten en dieren 
zich kunnen verplaatsen. Deze routes moeten zowel in 
kwalitatief als in kwantitatief opzicht zijn ingericht en 
worden beheerd volgens de eisen van de deelsoorten
het gespreid- en buiten de grootschalige zorginstellingen 
organiseren van zorgfuncties
een verhoudingsgetal, wat de relatie tussen het totale 
vloeroppervlak van een gebouw en het kaveloppervlak 
weergeeft
betrekking hebbend op de inheemse planten en kruiden
gebied waar voedsel wordt gezocht door een bepaalde 
diersoort
klein bosperceel op drassige grond
een te onderscheiden (ruimtelijk) onderdeel van een door 
verbindingen samenhangend geheel
wetenschap die de vorming van het aardoppervlak door 
natuurlijke processen beschrijft
beleidsbenaming van gedefinieerde aaneengesloten 
gebieden, waarin zich belangrijke natuurwaarden bevinden
beleidsbenaming van een droge ecologische verbindingszone 
in het noordoosten van de gemeente Etten-Leur
de titel van een beleidsstuk waarin de ruimtelijke 
ontwikkelingen voor de gemeente Etten-Leur in het 
decennium vanaf 1993 zijn geschetst
reorganisatie van een bestaand ruimtelijk programmatisch 
patroon
waterkundig
toevoegen van programma, binnen beschikbare ruimte in 
een reeds bestaand deel van de stad
acties waarbinnen wederzijdse beïnvloeding een sturende 
rol heeft
het organiseren van zorgfuncties binnen daartoe gecreëerde 
zorgcomplexen
proces van langzame doorsijpeling van water naar een 
diepere grondlaag
beleidsbenaming voor een wensbeeld van een optimaal 
watersysteem
water wat wordt doorgelaten door grondlagen en hierdoor 
boven maaiveld opkomt
een methodiek waarin de bestaande situatie van een 
gebied wordt beschreven aan de hand van een analyse in 
verschillende onderdelen, of lagen
een gebied wat als duidelijke eenheid bestaat uit bos, 
natuur of agrarische gronden met hierin één of meerdere
landhuizen van allure



woningen die zodanig zijn gemaakt dat er kan worden 
ingespeeld op veranderende behoeften van de bewoner 
gedurende de levensloop
lager gelegen gebieden waar een geforceerde 
wateruitplaatsing wordt toegepast
(clusters van) gebouwen waar voorzieningen op het gebied 
van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur eventueel aangevuld 
met voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en 
pinautomaten zijn geconcentreerd
in bezit name
demografische tendens van een verminderd aandeel 
jongeren in de totale bevolkingssamenstelling
vogelkunde
lager gelegen gebieden, aangewezen als (tijdelijke) opvang 
van piekwateroverlast
het tijdsbestek waarbinnen een plan uitspraken doet
het stimuleren van nieuwe functies in het landelijk 
gebied ter compensatie van de terugloop van bestaande 
economische dragers hierin
gebied wat onderhavig is aan herinrichting
berging van oppervlaktewater is daartoe bestemde vijvers
afkorting voor een regionaal opleidings centrum
de bindtenis tussen verschillende sociale groepen
belangrijke verstedelijking op het snijpunt van 
infrastructuur
provinciale ruimtelijke ontwikkelingsvisie
gemeentelijk plan waarin de ruimtelijke ontwikkelingen 
voor een periode worden vastgelegd, zoals bedoeld in de 
Wet Ruimtelijke Ordening
gemeentelijk plan waarin de ruimtelijke ontwikkelingen 
voor een periode worden geschetst
struikgewas
gedaanteverandering
provinciaal plan waarin het streekplan in verschillende 
onderdelen wordt uitgewerkt en waarbij de regionale 
afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijke 
rol speelt
demografische tendens van een vermeerderd aandeel 
senioren in de totale bevolkingssamenstelling
waterplassen die door veenvorming tot land worden
het vervallen raken van bebouwing en openbare ruimte
het proces van verandering van de bodemsamenstelling van 
zandgronden ten gevolge van snelle ontwatering en zure 
neerslag
het onderscheid in verschillende type woningen, 
gerelateerd aan verschillende vormen van bewoning
woning georganiseerd volgens een bepaald architectonische 
patroon van indeling en afmeting
woningen in combinatie met zorgvoorzieningen, geclusterd 
als een complex
(service)gebied waarbinnen de centraal hiervan gelegen 
zorgvoorzieningen worden aangeboden ten behoeve van de 
(zorg-)woningen in hetzelfde gebied
rietgras
het gebied in een woonzorgzone waarbinnen de 
voorzieningen zijn geconcentreerd
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C o l o f o n
De StructuurvisiePlus 2020 is gemaakt in 
opdracht van de gemeente Etten-Leur, in 
een interactieve samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant en de bevolking 
van de gemeente. Het is uitgevoerd door 
Rothuizen van Doorn ’t Hooft architecten en 
stedenbouwkundigen, in samenwerking met 
stedenbouwkundig adviesbureau A. Welmers.

De organisatie van het werkproces is 
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aangevuld met verschillende werkgroepen. 
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B i j l a g e n
Bijlage 1:

Resultaten van het overleg als bedoeld in 
artikel 10 van het “besluit op de ruimtelijke 
ordening 1985”.

Bijlage 2:

Eindverslag inspraak ex. artikel 6a van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening over de 
concept StructuurvisiePlus 2020 “Etten-Leur 
in Bloei”, zoals vastgesteld door het college 
van burgemeesters en wethouders op 11 
januari 2005.

Bijlage 3:

Raadsbesluit 23 mei 2005.


