
Informatie verzameld over landgoederen door ZW14 d.d. 12 maart 2019 

 

http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/?phID=0FA7EEDA-7607-45D3-87AF-BDFC3D5B5B00 

Artikel 6.9 en 7.9 van de Verordening Ruimte van de Provincie Brabant zijn van toepassing op 

landgoederen: 

6.9 Landgoederen 

1. In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging), kan een bestemmingsplan 

dat is gelegen in de groenblauwe mantel voorzien in de aanwijzing van een landgoed.  

2. Op het bestemmingsplan bedoeld in het eerste lid zijn de volgende regels van toepassing:  

a. het aangewezen landgoed heeft een omvang van ten minste 10 hectare waarbij bestaande 

agrarische bedrijven met de bijbehorende bebouwing, alsmede gronden gelegen binnen het 

Natuur Netwerk Brabant hiervan deel kunnen uitmaken;  

b. in afwijking van artikel 6.7, eerste lid (wonen), kunnen er één of meer woongebouwen worden 

opgericht, waarbij:  

I. de woongebouwen een karakteristieke verschijningsvorm van allure hebben en de 

situering en omvang daarvan passen bij de aard en het karakter van het landgoed;  

II. per 750 m3 woongebouw maximaal één woonfunctie wordt toegelaten; 

III. artikel 3.1, tweede lid onder a (verbod nieuwvestiging), niet van toepassing is. 

c. ingeval van nieuwbouw van woongebouwen wordt per 1500 m3 woongebouw tenminste 5 

hectare landgoed aangewezen, waarvan ten minste 2,5 hectare wordt aangewezen ten 

behoeve van het realiseren van nieuwe natuur, waaronder mede begrepen een gebied waar 

een daadwerkelijke bijdrage aan de realisering van het Natuur Netwerk Brabant wordt voorzien; 

d. in afwijking van het bepaalde onder b en c kan het plan voorzien in de vestiging van, of splitsing 

in meerdere, woonfuncties in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing indien dit mede is gericht 

op het behoud of herstel van deze bebouwing; 

e. het bestemmingsplan kan voorzien in de vestiging van een (vollegronds)teeltbedrijf of een 

veehouderij die blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per 

hectare of minder;  

f. de bebouwing wordt zoveel mogelijk geconcentreerd opgericht, waarbij in ieder geval een 

situering in het Natuur Netwerk Brabant is uitgesloten; 

g. de nodige voorzieningen worden getroffen voor extensieve recreatie, waarbij feitelijk en 

juridisch is verzekerd dat deze voorzieningen openbaar toegankelijk zijn; 

h. de aanleg en duurzame instandhouding van het landgoed, met inbegrip van de op grond van dit 

lid vereiste voorzieningen, zijn verzekerd. 

3. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording waaruit 

blijkt dat de op grond van het tweede lid toegelaten ontwikkeling leidt tot een duurzame verrijking van de 

aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en waterhuishoudkundige waarden en 

kenmerken. 

4. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan voorzien in een andere gebruiksactiviteit dan 

wonen binnen de op grond van het tweede lid, onder b, toegelaten bebouwing, mits de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling ondergeschikt blijft aan de woonfunctie van het landgoed en niet leidt tot: 

a. een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger; 

b. twee of meer zelfstandige bedrijven; 

c. een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een baliefunctie; 

d. een al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopoppervlakte van meer 

dan 200 m2.  

5. Een landgoed dat is aangemerkt als complex van cultuurhistorisch belang bedoeld in artikel 24, kan niet 

worden aangewezen als landgoed bedoeld in dit artikel.  

6. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap) en artikel 6.10 (niet-agrarische functies) zijn niet van 

toepassing op een als zodanig aangewezen landgoed.  

http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/data/9930/rodata/0FA7EEDA-7607-45D3-87AF-BDFC3D5B5B00/r_NL.IMRO.9930.VrNBrgecons-0119.html#_3.1_Zorgplichtvoorruimtelijkekwaliteit
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7.9 Landgoederen 

1. In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging), kan een bestemmingsplan 

dat is gelegen in gemengd landelijk gebied, niet zijnde een vestigingsgebied glastuinbouw, voorzien in 

de aanwijzing van een landgoed.  

2. Op het bestemmingsplan bedoeld in het eerste lid zijn de volgende regels van toepassing:  

a. het aangewezen landgoed heeft een omvang van ten minste 10 hectare waarbij bestaande 

agrarische bedrijven met de bijbehorende bebouwing, alsmede gronden gelegen binnen het 

Natuur Netwerk Brabant hiervan deel kunnen uitmaken;  

b. in afwijking van artikel 7.7, eerste lid (wonen), kunnen er één of meer woongebouwen worden 

opgericht, waarbij:  

I. de woongebouwen een karakteristieke verschijningsvorm van allure hebben en de 

situering en omvang daarvan passen bij de aard en het karakter van het landgoed;  

II. per 750 m3 woongebouw maximaal één woonfunctie wordt toegelaten;  

III. artikel 3.1, tweede lid onder a (verbod nieuwvestiging), niet van toepassing is. 

c. ingeval van nieuwbouw van woongebouwen wordt per 1500 m3 woongebouw tenminste 5 

hectare landgoed aangewezen, waarvan een gebied van ten minste 2,5 hectare wordt 

aangewezen ten behoeve van het realiseren van nieuwe natuur, waaronder mede begrepen 

een gebied waar een daadwerkelijke bijdrage aan de realisering van het Natuur Netwerk 

Brabant wordt voorzien; 

d. in afwijking van het bepaalde onder b en c kan het plan voorzien in de vestiging van of splitsing 

in meerdere woonfuncties in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing indien dit mede is gericht 

op het behoud of herstel van deze bebouwing; 

e. het bestemmingsplan kan voorzien in de vestiging van een (vollegronds)teeltbedrijf of een 

veehouderij die blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per 

hectare of minder;  

f. de bebouwing wordt zoveel mogelijk geconcentreerd opgericht, waarbij in ieder geval een 

situering in het Natuur Netwerk Brabant is uitgesloten; 

g. de nodige voorzieningen worden getroffen voor extensieve recreatie, waarbij feitelijk en 

juridisch is verzekerd dat deze voorzieningen openbaar toegankelijk zijn; 

h. de aanleg en duurzame instandhouding van het landgoed, met inbegrip van de op grond van dit 

lid vereiste voorzieningen, zijn verzekerd. 

3. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording waaruit 

blijkt dat de op grond van het tweede lid toegelaten ontwikkeling leidt tot een duurzame verrijking van de 

aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en waterhuishoudkundige waarden en 

kenmerken. 

4. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan voorzien in een andere gebruiksactiviteit dan 

wonen binnen de op grond van het tweede lid, onder b, toegelaten bebouwing, mits de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling ondergeschikt blijft aan de woonfunctie van het landgoed en niet leidt tot: 

a. een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger; 

b. twee of meer zelfstandige bedrijven; 

c. een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een baliefunctie; 

d. een al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopoppervlakte van meer 

dan 200 m2.  

5. Een landgoed dat is aangemerkt als complex van cultuurhistorisch belang bedoeld in artikel 24, kan niet 

worden aangewezen als landgoed bedoeld in dit artikel.  

6. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap) en artikel 7.10 (niet-agrarische functies) zijn niet van 

toepassing op een als zodanig aangewezen landgoed 
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http://www.deloonderhoeve.nl/ 
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Bij het landgoed Eeckenroode werd bij de behandeling in de gemeenteraad de indruk gewekt van de 

toegankelijke landgoed door een wandelpad…. Zoals ook uit de toelichting op het bestemmingsplan 

blijkt: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0866.BP00169-

0301/cs/162200.4142051868/377262.4768314247/9661.509143551516 
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https://publiek.pagefreezer.nl/content/Gemeenteraadswebsite/10-01-

2016T06:55/https://secure.waalre.nl/document.php?m=11&fileid=76472&f=aa6c2152ad5223d1239

31f87b1aeb5e1&attachment=0&c=59947 

Uit het voorstel voor landgoed Eeckenroode zoals besloten in de gemeenteraad van 15 september 

2015:

https://publiek.pagefreezer.nl/content/Gemeenteraadswebsite/10-01-2016T06:55/https:/secure.waalre.nl/document.php?m=11&fileid=76472&f=aa6c2152ad5223d123931f87b1aeb5e1&attachment=0&c=59947
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https://publiek.pagefreezer.nl/content/Gemeenteraadswebsite/10-01-2016T06:55/https:/secure.waalre.nl/document.php?m=11&fileid=76472&f=aa6c2152ad5223d123931f87b1aeb5e1&attachment=0&c=59947


 

  



 

 

https://publiek.pagefreezer.nl/browse/Gemeenteraadswebsite/10-01-

2016T06:55/https://secure.waalre.nl/document.php?m=11&fileid=76093&f=02479846a6e7f047b27

3b52750ffc678&attachment=0&a=766 
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https://publiek.pagefreezer.nl/browse/Gemeenteraadswebsite/10-01-

2016T06:55/https://secure.waalre.nl/document.php?m=11&fileid=76067&f=e748700f7ce3c4fca8c2f

9d67b923ec5&attachment=0&a=766 

Uit dit document blijken er ook wandelroutes over het landgoed te gaan: 
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Volgens onderstaand kaartje zijn er zelfs 2 nieuwe bruggetjes over de Tongelreep. Alleen het 

bruggetje ten zuiden van het tennispark ligt er.

 



 


