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Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers een 
landschappelijk-stedenbouwkundige visie opgesteld voor de 
ontwikkeling van woningbouw in landelijk gebied ten zuid-
westen van Gilze. In de visie neemt Buro Lubbers stelling 
tegen het voornemen om het dorp uit te breiden ten koste 
van het landelijk gebied en de identiteit van de aangrenzende 
gehuchten. Nieuwe woningbouw is daarentegen opgevat als 
een zelfstandige, vrije eenheid in het landschap, vergelijkbaar 
met een geriefbosje. 

ruimtelijke kwaliteiten
De rand van Gilze wordt grotendeels gevormd door achterkanten 
van woningen. Hierna volgen akkers met een open karakter en 
af en toe een buurtschap. Deze buurtschappen liggen vrij in het 
hoevenlandschap en worden gekenmerkt door stevige lanen 
die een belangrijke begeleiding vormen van recreatieve routes. 
De buurtschappen fungeren als stapsteen op deze routes. Een 
ander opvallend kenmerk van het plangebied is de ligging op 
de overgang van laag naar hoog. De laagte aan de zuidzijde 
is een belangrijke visuele verbinding met het achterliggende 
landschap. Het duidelijke onderscheid tussen dorp en 
omringende buurtschappen verdwijnt wanneer het plangebied 
voor 100% wordt benut voor woningbouw. Buurtschappen en 
dorpen groeien aan elkaar vast. Bovendien is slechts 68% van 
het plangebied nuttig te gebruiken als gevolg van aanwezige 
hindercontouren van boerderijen, waterleiding en de invloed 
van aanpalende functies zoals tuincentra en het uitzicht van 
aangrenzende woningen.

De visie van Buro Lubbers streeft daarom zowel vanuit een 
ruimtelijk als een nuttig oogpunt om de nieuwe ontwikkeling 
als zelfstandige eenheid te beschouwen en afstand te houden 
van het dorp en de buurtschappen. Een groene bufferzone 
behoudt de kwaliteit van de buurtschappen en zorgt ervoor 
dat het nieuwe woongebied niet vastgroeit aan de bestaande 
dorpsrand. Deze strategie biedt de kans om een nieuwe en 
unieke laag toe te voegen aan het landschap.

Geriefbos
Als een zelfstandige identiteit, los in het landschap kan de 
nieuwe woningbouw ontwikkeling worden vergeleken met een 
geriefbosje. De kenmerkende stevige groenstructuur van het 
geriefbos verankert de woningbouw in de landschap-pelijke 
context. Hierdoor en als gevolg van zijn iets verhoogde ligging, 
krijgt het geriefbos net als de nabij gelegen buurtschappen, 
een herkenbare identiteit. De groene, wollige rand versterkt de  





eenheid van de plek en smeedt de verschillende architectuur-
uitingen tot een eenheid. Een strak beeldkwaliteitsplan is daardoor 
niet nodig. Regulering vindt met name plaats op kavelniveau en 
betreft aanplant en beheer van het groen, de aanduiding van 
de bouwgrenzen en eisen aan afmetingen en materialisering 
van inritten. Het landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp is 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

behoud agrarische functie 
Boeren worden gestimuleerd over te gaan op extensief 
grondgebruik. Gilze kan zich profileren met innovatief en 
duurzaam agrarisch gebruik. Mogelijkheden zijn het overgaan 
op kweek van andere gewassen zoals spelt, hop en brandnetels 
of innovatief gebruik van maïs als vervanger voor plastics. 
Daarnaast kunnen boeren inkomsten verkrijgen door delen van 
hun grond voor waterberging en -zuivering ter beschikking te 
stellen en wandelaars recht van overpad te verlenen.

Doorzichten open houden
Doorzichten tussen dorp en buurtschap en tussen buurtschap-
pen onderling worden gewaarborgd. Daarmee kan Gilze haar 
agrarisch karakter en het contact met het achterliggende 
landschap behouden. Bovendien blijft zo het onderscheid in 
woonmilieus herkenbaar.

buurtschappen repareren
Grootschalige en in het oog springende schuren worden aan het 
zicht onttrokken door op strategische plaatsen boomgroepen 
op de akkers toe te voegen. Daarnaast wordt transformatie van 
intensief naar extensief grondgebruik gestimuleerd, waardoor 
op termijn de korrelgrootte van de agrarische bebouwing kan 
afnemen.

Dorpsrand verstevigen met groen
Langs de dorpsrand worden informele ommetjes aangelegd. 
In de bermen van het voetpad wordt op strategische plaatsen 
beplanting toegevoegd, waardoor storende achterzijden 
aan het zicht worden onttrokken. Groen wordt dusdanig 
gepositioneerd, dat het zicht vanuit de woningen op het 
landschap zoveel mogelijk behouden blijft. 
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Kleinschalige erven toevoegen
Transformatielocaties zoals het tuincentrum, de kwekerij en 
de caravanstalling worden aangewezen als potentiële locaties 
voor nieuwe bebouwing in de vorm van erven. De erven bestaan 
bij de gratie van de ruimte eromheen. Ze zijn daarmee tevens 
een natuurlijke regulering van ongewenste uitbreiding van het 
dorp. Het is mogelijk de erven gefaseerd aan te leggen, waarbij 
bestaande functies (tijdelijk) behouden kunnen blijven of 
omgevormd kunnen worden. Het tuincentrum kan bijvoorbeeld 
een voetgangersentree krijgen en een koffiecorner inrichten 
voor bezoekers. 

routes koppelen aan landschappelijke elementen
De aanwezige laagte in het plan wordt benut om een 
recreatieve verbinding te leggen tussen de Chaamse bossen 
en het kerkhof van Gilze. Tussen deze route en het Laarspad 
wordt een verbinding gelegd via het Geriefbos. De sloten in 
de lager gelegen delen krijgen flauwe oevers, waardoor ruimte 
ontstaat voor natuurontwikkeling en waterberging. 
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