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1. INLEIDING 

Dael van de nota. 

Het sociaal-economisch functioneren van de gemeente Loon 
op Zand wordt momenteel in belangrijke mate bepaald door 
het toerisme en recreatie. Blijkens bijvoorbeeld gegevens 
van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant telt de ge
meente .circa 14~6 arbeidsplaatsen in deze klasse (gege
vens me1 1985). Dit komt neer op circa 1/3 van het totaal 
aantal binnen de gemeente aanwezige arbeidsplaatsen. 

Middels deze nota wordt nagegaan op welke wijze en binnen 
welk_e rand v oorwaarden de v erdere ontwikke 1 ing van het 
toer1srne en de recreatie kan warden gestimuleerd. Daarmee 
kan op de eerste plaats het aantal arbeidsplaatsen binnen 
deze bedrijfsklasse warden veiliggesteld. Daarnaast be
staat de _mogelijkheid om dit aantal te vergroten: niet 
al leen binnen de bedrijfsklasse "toerisme en recreatie" 
maar ook bij aanverwante bedrijfsklassen binnen de secto
ren "Ambacht/nij verheid'; en "Diensten". Daarmee kan 
Loon op Zand zich ontwikkelen tot recreatiegemeente bij 
uitstek. 

Een dergelijk beleid sluit aan op, dat wat geformuleerd 
is in de gemeentelijke nota's: 
- "Aanzet tot de ontwikkeling van de recreatie in de 

gemeente Loon op Zand"; 
- "Uitwerking van de nota aanzet tot de ontwikkeling van 

de recreatie in de gemeente Loon op Zand" (november 
1984). 

Toeristisch recreatieve ontwikkeling. 

In het kader van het Meerjarenplan Openluchtrecreatie/
Toeristisch Recreatief Dntwikkelingsplan Noord-Brabant 
(d .d. februari 1985) en het MPO III/Uitwerkingsplan van 
de streekplannen "Midden en Dost-Brabant" en "West-Bra
bant" .~ijn de toeristisch recreatieve ontwikkelings
mogel1Jkheden voor de provincie Noord-Brabant geschetst. 

In het provinciaal beleid wordt aan Midden-Brabant en dan 
in het bijzonder aan het gebied tusen Den Bosch, Tilburg 
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en Waalwijk (het zogenaamde Hart van Brabant ) een bijzon
dere positie toegekend. Behalve door de aanwezigheid van 
3 van de 4 grate attractieparken in de prov incie biedt 
dit gebied de mogelijkheid tot stedelijke recreatie en 
recreatie in aantrekkelijke landschappen, waaronder de 
Loonse en Drunense Duinen, de Kampina en de Oisterwijkse 
vennen. 

Met betrekking tot de grate attractieparken is geconsta
teerd, dat deze nu en in de toekomst de speerpunten van 
het toeristisch recreatief product van Brabant vormen. De 
economische rentabiliteitspositie van de parken wordt 
bepaald door de mate van succes, waarin nieuwe doelgroe
pen aangetrokken kunnen warden. Daarvoor zijn ingrijpende 
herstructurerings- en uitbreidingsplannen noodzakelijk. 
Een en ender heeft reeds geleid tot het besluit tot 
verplaatsing van het Autotron te Drunen naar Vinke! (ge
meente Rosmalen), waar het themapark "Vervoer" wordt 
gerealiseerd. Oak De Efteling en De Beekse Bergen hebben 
ingrijpende plannen ontwikkeld. 

In hoofdstuk 2 van de onderhavige nota wordt het pro
vinciaal beleid voor zover dit betrekking heeft op de 
gemeente Loon op Zand- samengevat. 

Ontwikkelingsperspectief gemeente Loon op Zand. 

Uit het provinciaal toeristisch recreatief beleid blijkt 
d~ mo gel ij kheid om het eendaags- en meerdaags verb l ij f 
b1nnen de gemeente Loon op Zand te kunnen bevorderen. Uit 
het onderzoek naar de positie van de attractieparken 
blijkt voorts de noodzaak tot uitbreiding van De Efte-
ling. · 

Het gemeentebestuur dient nu primair de vraag te beant
woorden of en zo ja op welke wijze de ontwikkeling c.q. 
uitwerking van het provinciaal beleid ter hand genomen 
moet of kan warden. 

In hoofdstuk 3 van deze nota wordt deze vraag beantwoord 
vanuit het perspectief met betrekking tot de ontwikkeling 
van de werkgeiegenheid binnen de gemeente Loon op Zand. 



- - - - grens van de gemeente Loon op Zand 

Rui mtelijke inpassing. 2 

De ontwikkeling van aanvullende dag- en verblijfsrecr ea
tieve voor zieni ngen maakt een afweging noodzakel j. jk te n 
opzichte van de ov erige ruimtelijke ordeningsaspecten. 
Het betreft i n dit verband met name de agrarische, land
schappelijke en natu urbe 1 angen. Deze a fweging di en t te 
r es ulteren in een eenduidig structuurbeeld binnen welk 
kader de uitvoering door het bedrijfsleven en de overheid 
tezamen ter hand genomen kan warden. 

Op deze aspecten wordt in de hoofdstukken 4 t/m 6 nader 
ingegaan. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven binnen welke 
zones een ontwikkelings- dan wel een beheerbeleid ge-
voerd zal warden. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt voor 
respectievelijk de zones ten oosten van de prov inciale 
weg Tilburg-Waalwijk en Kaatsheuvel en het gebied direct 
ten zuiden van deze kern ee n ui twerking van di t be 1 eid 
gegeven. 

Structuurbeeld en actieprogramma. 

Aan het slot van deze not a wordt i n hoofdstuk 7 het 
structuurbeeld en daarmee het kader aangegeven voor de 
verdere ontwikkeling van de toeris t isch-recreatieve func
tie van de gemeente Loon op Zand. 

De gemeente zal ten behoeve van de verwezenlijking van 
het stuktuurbeel d, zo guns t ig mogeli j ke voorwaarden dienen 
te cre~ren . Daar voor is een nadere ui twerking/concretise
ring van het struktuurbee ld gewens t en/of het bieden van 
een toereikend planologisch-juridisch kader. Dok zal de 
geme ente dienen zorg te dragen voor de uitvoering van 
enkele maatregelen. Deze zijn evenwel relatief bescheiden 
van omvang: het bedrijfs l even zal immers de financiering 
en exploitatie van het merendeel van de projecten dienen 
te verzorgen. De in het vervolg van deze nota door de 
gemeente te verrichten activiteiten zijn in het actiepro
gramma aange~1e v en. 
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2. PROVINCIAAL TOERISTISCH BELEID. 

Huidig toeristisch recreatief produkt. 

In het kade r van het MPD II/TRDP Noord-Brabant is gecon
stateerd dat er een duidelijk patroon tussen diverse dag
en verblijfsrecreatiecomplexen onderling en tussen de 
verschillende regio's ontbreekt. De diverse attractiepar
ken vormen een sterk punt van het toeristisch recreatief 
product. Door de aanwezigheid van 4 grate attractieparken 
van nationale en internationale betekenis onderscheidt 
m~t name Midden-Brabant zich in dit opzicht. Het betreft 
hier het Autotron (Drunen), de Beekse Bergen (Hil varen
beek), De Eft eling (Loon op Zand) en het Evoluon (Eindho
ven). 
Deze betekenis kan warden geillustreerd aan de hand van 
de plaats van herkomst van de bezoekers. 

label 1.Herkomst bezoekers naar woonplaats. (bran MPO 
11/TROP, bezoekersenquete 1983) 

Noord-Brabant 
West-Nederland 
Overig Nederland 
Buitenland 

Aandeel 
30% 
35~6 

15% 
20% 

Het merendeel van de bezoekers (70%) van de attraktiepar
ken is aldus afkoms t ig van buiten de provincie Noord
Brabant. De s t erke posi tie ten opzichte van West-Neder-
1 an d en het buiten l and wordt bepaald door de relatief 
kor t e afstanden tot de randstad, Duitsland en Belgie. Een 
belangri j k deel van de verblijfsrec r eatie in Midden
Brabant blijkt voorts afhankelijk te zi jn van de attrac
tieparken. Deze koppe ling ui t zich nag te weinig in een 
gezamenli~ke a~npak, presentatie en verdere ontwikkeling. 
Verbetering hi ervan za l kunnen leiden tot een beste
dingstoename. 

Versterken agglomeratie-effect. 

Een belangrijk deel van de vraag naar dagattracties wordt 
bepaal d doo r het aanbod. Nieuw aanbod kan nieuwe v raag 
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genereren en het agglome r atie- effect van reeds bestaande 
attractieparken versterken. Ui t breiding en herstructure
ring van de bestaande parken heeft daarbij de voorkeur. 
Hiermee wordt de continuiteit gewaarborgd en bli 4f t een 
goede (inter )nationale concurrentiepositie behoud~n. 

Ter vergroting van de samenhang dient een hoge prioriteit 
te warden gegeven aan de versterki ng van de economische 
structuur van de regio waa r in de attractieparken zijn 
gelegen. Het betreft hier het Hart van Brabant. 
De groei van het aanbod van dagrecreatieve voorzieningen 
in kwal i tatieve en kwantitatieve zin maakt het Hart van 
Braban_t_ in toenemende mate interessant v oar een 1 anger 
ver_bliJf: _De productontwikkeling moet dan oak primair 
gerich_t ziJn op verg_roting en verbetering van het dagre
creatie ve aanbod. Hiermee wordt niet al leen het aantal 
dagrecreanten v erg root maar oak de verb l ij fsrecreatie 
gestimuleerd. De herstructurerings- en uitbreidingsplan
nen van ~et ~utotron, de Beekse Bergen en De Efteling 
bewegen zich in deze richting en zijn derhalve essentieel 
voor de toeristische ontwikkeling van de regio. 
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Met deze p l annen ontstaat een sterk agglomeratie en 
synergie-effect. Dit vormt een sterke stimulans voor de 
verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige ver
blijfsrecreatie in de gehele provincie. Het wordt immers 
mogelijk: 
- door de gr ate var i eteit van verblijfs- en dagrecrea

tieve acc ommodaties de vraag vanuit de buitenlandse 
markt te stimuleren; 

- door midde l van een dergelijke formula nieuwe doelgroe
pen uit een zo breed mogelijke laag van de bevolking 
aan te trekken; 

- nieuwe risicovolle maar kansrijke projecten oak daad
werkelijk te realiseren. 

Op grand van deze ve r wachtingen i s in het MPO II/TROP de 
volgende indicatie gegeven 1an de toename van de ver
blijfsrecreati e tot 1995: 
- karpeerterrein rret vaste starq:>laatsen 
- karpeerterrein rret treristische sta"¢laatsen 
- recreatiew:inirgen 
- hotelaccrnmxlaties 

Positie gemeente Loon op Zand. 

2.500 starq:,laatsen 
10.000 startj:>laatsen 
3 .400 won:in;;Jen 
2.000 ba:lden 

Ten behoeve van het verkr i jgen van het beoogde agglomera
t ie-effect i s binnen de provincie een stelsel van ontwik
kelingszones onderscheide n. De toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk binnen deze zones 
t e warden geconcentreerd en dan et name op de plaatsen 
waar deze zones elkaar kruisen. Derg_el ijke knooppunten 
bieden gunstige randvoorwaarden voor de ontwikkeli ng en 
realisering van nieuwe initiatieven vanuit de overheid en 
het bedr i jfsl even. 

De gemeente Loon op Zand ligt op he t knooppunt van de 
ontwikkeli ngszones "Woudr l chem-H il vare nbeek" en 
"Nijmegen-Breda-Geer t ruidenberg". Op nevenstaande af
beelding zij n deze ontwikkelingszones aangegeven. Het 
knooppunt is t er hoogte van Kaatsheuvel gesitueerd. 
Dit provinciaal t oeri stisch-recreati ef ontwikkelingsbe
l eid legt bij het gemeentebestuur de vraag neer of en zo 
ja op welke wi jze de ont wikkel l ng cq. uitwerking van dit 
knooppunt ter hand genomen moet of kan warden. 
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De versterking van het t oeristisch-recreatief produkt 
binnen de gemeente Loon op Zand heeft ui teraard directe 
consequenties voor onder meer de ruimtelijk-structurele 
opbouw en het werkgelegenheidsbeleid. De vraag of tot een 
versterking van vooral de commerciele recreatie moe t 
warden overgegaan zal evenwel primair moeten warden be
antwoord vanuit het ontwikkelingsperspectief van de werk
ge l egenheid (zie hoofdstuk 3). Vervolgens zullen - bij 
een bevestigend antwoord - vanuit de ruimtelijke ordening 
de randvoorwaarden aangegeven moeten warden, waarbinnen 
dergelijke iritiatieven kun en warden ontwikke l d. Deze 
randvoorwaarden warden met name aangegeven vanuit be
staande landschappelijke en natuurwaarden en vanuit de nu 
bekende "stedelijke11 ontwikkelingen (zie hoofdstuk 4). 



3. PERSPECTIEF VOOR ONTWIKKELING VAN OE: WERKGELEGENHEID. 

In dit hoofdstuk zal - ter beantwoording van de vraag of 
tot verdere ontwikkeling van het toerisme en recreatie 
moet warden overgegaan - een perspectief warden geschetst 
van de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de 
gemeente Loon op Zand. In het bijzonder zal daarbij 
warden ingegaan op de plaats, die de bedrijfsklasse "toe
r isme en recreatie" daarbij inneemt of in zal kunnen 
nemen. 

Opbouw werkgelegenheid binnen de gemeente Loon op Zand. 

De ontwikkeling van het aanbod van werkgelegenheid binnen 
de gemeente Loon op Zand blijkt uit de volgende tabel. 

label 2: aantal arbeidsplaatsen naar sector in 1971, 1979 
en 1983. 

gareente landelijk 

Sector 1971 1979 1983 1983 

Larx:bol.1"1 130' r O 7% Ef,6 1,596 
/lrrbacht/nijverheid 6'e, 47% 43% 33,596 
Diensten '250' r O 460' ,o 49% 65,0% 

Totaal 100% lln'6 10096 JIDJ6 

Totaal aantal 5355 4730 4550 

Uit deze tabel kunnen de navolgende conclusies warden ge-
trokken: 
* Tussen 1971 en 1983 treedt er een geleidelijke daling 

op van het aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente 
Loon op Zand. Deze daling bedraagt circa 15% (805 
arbeidsplaatsen). 

* Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw neemt in de 
periode 1971-1979 duidelijk af: tussen 1979-1983 blijft 
dit aantal nagenoeg gelijk. 

* Met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal ar
beidsplaatsen in de sector "ambacht/nijverheid" valt na 

1971 een geleidelijke, continue teruggang te constate
ren. Het aandeel daalt van 62% (3320 arbeidsplaatsen) 
in 1971 tot 43% (1956 arbeidsplaatsen) in 1983: een 
teruggang derhalve van 1364 arbeidsplaatsen. 
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* De teruggang van voornoemde sector wordt in belangrijke 
mate gecompenseerd door de sterke, continue groei van 
het aantal arbeidsplaatsen in de sector "Diensten". Dit 
aantal neemt van 25% (1339 arbeidsplaatsen) in 1971 toe 
tot 49% (2230 arbeidsplaatsen) in 1983: een stijging 
van 891 arbeidsplaatsen. 

Tot de sector "Diensten" wordt oak de werkgelegenheid in 
de bedrijfsklasse "toerisme en recreatie" gerekend. Blij
kens gegevens van het Samenwerkingsverband Midden-Bra
bant, daterend van mei 1985, telt de gemeente Loon op 
Zand 1416 arbeidsplaatsen in deze klasse. Dit komt neer 
op circa 1/3 van het totaal aantal binnen de gemeente 
aanwezige arbeidsplaatsen. Landelijk bedraagt dit aandeel 
"slechts" 1,5%. Hieruit blijkt het grate belang van het 
toerisme en de recreatie voor de werkgelegenheid en daar
mee het economisch functioneren van de gemeente Loon op 
Zand. 

Ontwikkelingsperspectief gemeente Loon op Zand. 

Het gemeentebestuur streeft naar een versterking van de 
werkge l egenheid. Dit beleid is ondermeer aangegeven in de 
nota "Wer kgel egenheid" (februar i 1982). De moge 1 ij khe id 
om dit be leid daadwerkelijk te kunnen effectueren wordt 
in belangrijke mate bepaald door externe factoren. Op 
deze factoren kan het gemeentebestuur geen of nagenoeg 
geen invloed uitoefenen. 

In dit verband kunnen onder meer de volgende ontwikkelin
gen/factoren warden genoemd. 
* De ontwikkelingsmogelijkheden van de sector "Landbouw" 

warden momenteel grotendeels bepaald door afspraken, 
die in EEG-verband warden gemaakt (melkquota e.d.) en 
door landelijke richtlijnen (beperking van mestover
schot ten e.d.) 

* Het aanbod van arbeidsplaatsen binnen de sector "Am
bacht/Nij verheid" is sterk gericht op de leer- en 
schoenenindustrie. Deze industrie neemt binnen de ge-



meente circa 85% van het totaal aantal arbeidsplaatsen 
binnen deze sector voor haar rekening. Landelijk wordt 
deze industrie tot de economisch zwakke gerekend. (bran 
nota "Werkgelegenheid", betreft circa 1890 arbeids
plaatsen in het jaar 1979) Daarmee is dus een groat 
aantal arbeidsplaatsen zeer conjunctuur gevoelig. 

* De kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand ondervinden dui
delijke concurrentie van het aangrenzende Waalwijk en 
Tilburg. Laatstgenoemde gemeenten bieden onder meer 
door de aanwezige infrastructuur, de voorzieningen en 
de grotere omvang van de bevolking beduidend gunstiger 
voorwaarden voor de vestiging cq. uitbreiding van be
drij ven en voorzieningen. 

De gemeente Loon op Za nd neem t uitsluitend voor wat 
be t reft de bedri j fsklasse "toe r isme en recreatie" een 
sterke positie in. Deze sterke pos i tie is primair geba
seerd op De Efte l ing en de Loonse en Drunense Du i nen. 
Laat stgenoemd natuurgebied vormt de basis voor de exploi
tatie van een rel atief groat aantal horeca- en kampeerbe
drijven. 

De door het gemeentebestuur te voeren/stimuleren ontwik
keling van de werkgelegenhe i d zal het meeste effect sor
teren bij die sectoren/bedrijfsklassen waar de gemeente 
zich in regionaal of zel fs landelijk opzicht duidelijk 
ondersche i dt. Het ligt derhal ve voor de hand vooral de 
verdere ontwikkeling van de dag- en verblijfsrecreatie te 
ondersteunen. 
Met andere woorden: de gemeente Loon op Zand dient zich 
te ontwi kkelen tot de recreatiegemeente bij uitstek. 
Daarmee wordt tevens gevolg gegeven aan het door de 
provincie voorgestane toeristisch-recreatief beleid. 

Loon op Zand: recreatiegemeente. 

Uit het bovens t aande vo l gt, dat het gemeentelij k beleid, 
zoals dat ondermeer met de nota "Uitwerk i ng van de nota 
aanzet t ot de ontwi kkeling van de recreatie in de gemeen
te Loon op Zand" d.d. november 1984 is i ngezet, krachtig 
moet warden voor t gezet. De Ef t eling zal bij de reali
se r ing van di t be l eid een belangrijke rol kunnen vervul
len. 
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In het MPOII/TROP Noord-Brabant i s reeds gewezen op de 
ingrijpende ontwikkelingsplannen van De Efteling. De 
basis daarvan is aangegeven in de nota "Ontwikkelingsplan 
Natuurpark De Efteling", en is als bi jlage opgenornen in 
de voornoemde gemeentelijke nota. 

In voor noemd ontwikkelingsplan, dat van september 1984 
dateert, zijn de volgende uitbreidi ngen voorgesteld: 
* een intensivering van het recreatiewoningenpa r k Het 

Kraanven tot een omvang van 200 recreatiewoningen: deze 
ontwikkeling is reeds in het bestemmingsplan "Buitenge
bi ed Loon op Zand" voorzien; 

* aansl uitend op het huidige attraktiepark de bouw van 
400 ~ 800 recreatiewoningen; 

* de aanleg van een kampeerterrein; 
* de aan l eg van een golfbaan; 
* de bouw van een bezoekerscentrum ten behoeve van het 

potent i ~le nationaal park de Loonse en Drunense Duinen. 

Dit ontwi kke li ngsplan was slechts een globale voorzet en 
geeft een indicatie van de bij De Efteling levende voo r 
nemens. Bij la t ere verdere concretiser i ng van deze voor
nemens kunnen uiteraard in meer of mindere mate a fwijkin
gen ontstaan op voornoemd ont wikkel i ngsplan/programma. 
De Efteling beoogt met deze uitbreiding het meerdaags 
bezoek aan he t attaktiepark te bevorde r en alsmede bezoe
ke rs uit een grater gebied aan te trekken dan mo menteel 
op grand van het afstandscriterium mogelijk is. Immers De 
Efteling trekt jaarlijks ruim 2 mi ljoen bezoekers: 
slechts 50.000 daarvan zijn afkomstig van verblijfsre
creanten uit de gemeent e zelf. (bran: continue bezoekers
enquete). 

Door verbreding van de akt i viteiten wordt de economische 
basis van De Efteling versterkt en kan he t huidige, 
succesvolle investeringsprogramma in dagattrakties op het 
bestaande pa r k warden voortgezet. Daarmee behoudt De 
Efteling niet alleen een goede concurrentiepositie ten 
opzichte van diverse nationale ( t hemapark Vervoer te 
Vinkel, de Beekse Bergen te Hilvarenbeek en het attrak
tiepark bij de Euromast/Parkkade te Rotterdam) en inter
nationa l e ontwikkelingen (Euro-D i sneyland bij Parijs): 
oak het aanta l arbeidsplaa t sen wordt voor lange tijd 



veiliggesteld. 

Voorts biedt de exploitatie van voornoernde uitbreidingen 
op zich oak een belangrijke uitbreiding van het aantal 
arbeidsplaatsen. Uit een globale berekening wordt de 
omvang van deze uitbreiding ingeschat op 250 a 300 part
time en full-time arbeidsplaatsen, hetgeen ten opzichte 
van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de gemeente in 
1983 een uitbreiding van 6,6% betekent. 

Behalve deze permanente uitbreiding van het aantal ar
beidsplaatsen treden oak belangrijke, afgeleide effecten 
op de overige sectoren op, zoals de werkgelegenheid tij 
dens de bouw en de aanleg van de diverse projecten. De 
gemeente wordt door de voornoemde agglomeratie van dag
en verblijfsrecreatie bovendien aantrekkelijk voor de 
vestiging van ambachtelijke en industriele bedrijven, die 
zich op het produceren van (dag)recreatie artikelen/in
stallaties richten. De diverse dagattrakties vormen voor 
deze bedrijven immers een permanente tentoonstelling. 

Conclusies 
Concluderend kan derhalve warden gesteld, dat de ontwik
keling van Loon op Zand tot recreatiegemeente uiteinde
lijk zal resulteren in: 
* een verdere toename van de werkgelegenheid in de be

drijfsklasse "toerisme en recreatie"; 
* een beduidende, maar tijdelijke toename van de werkge

legenheid in de bedrijfsklasse "bouw" en een veilig
ste l ling en wel licht uitbreiding van het aantal ar
beidsplaatsen in de onderhoudsbedrijven; 

* de mogelijke vestiging van toeleverende bedrijven in de 
food- en non food sector alsmede van eventuele op het 
produceren van recreatie-installaties gerichte indus
trieen; 

* een stimulans voor de versterking/verbetering van het 
detailhandelsapparaat in met name Kaatsheuvel; 

* een stijging van de attractiviteit van Kaatsheuvel als 
woonkern en als vestigingsplaats voor nieuwe indu
strie le/ambachtelijke bedrijven als gevolg van het 
aanbod van dagre_creatieve voorzieningen en de grotere 
naamsbekendheid. 
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Het is derhalve van groat belang, dat de gemeente Loon op 
Zand de uitwerking van het zogenaamde knooppunt van toe
ristisch recreatieve ontwikkelingszones krachtig ter hand 
neemt. Daarmee kan Loon op Zand zich daadwerke 1 ijk ont
plooien als de recreatiegemeente bij uitstek. 



4. UITWERKING RECREATIE BELEID RUIMTELIJKE ZONERING. 

Vanuit het werkgel egenhe idspe r spect ief i s he t zonde r meer 
noodz a ke l ijk de ve rdere ont wik kel i ng van de recr ea t ie 
binnen de ge me ent e t e s timuleren. Het bestemmingsplan 
"Buitengebied Loon op Zand" geeft voor de kleinschalige 
toeristisch-recr eatieve ontwikkelingen reeds een duide
lijk kader. Dit kader i s onde r mee r afgestem d op de 
Kampeer wet. De ont wi kkeling van de grotere t oer is tisch
recreat ieve proj ect en maakt evenwel een nieuw kader nood
zakelijk. Di t betekent dat een nieuw bestemmingsplan voor 
die project en moet warden opgesteld, dan wel indien snel
le rea l i satie gewenst is, dient een antic i patieprocedure 
te warden gevol gd. Dergelijke procedures zij n onlangs 
aangev r aagd ten aanzien van het vakantiecentrum Duikse
hoef 8 e n zu llen voo r dit project vermoedel i jk nog een 
verder vervo lg kr i jgen. 
Een nieu~.,, kader zal in afweging tot bestaande landschap
pel ijke, nat uur en/ of agrarische waarden moeten warden 
gevormd. Daarbi j zal zov ee l moge li jk reken ing moeten 
warden gehouden met recen t e ontwi kke lingen i nzake deze 
aspekten, zoals de begrenzing van het potentiele natio
naal park en van het ruil verkavel i ngsblok Moersche Heide. 
De oos t el i jke begrenzing van het ruil verkavelingsbl ok 
wor dt nu i n p laa t s van de Duikse hoe f gevormd door he t 
restant van de Moersche Heide en de gesloten vuils t ort. 

De aard van de te ontwi kkelen activiteiten. 

De div erse recreat iebedr i j ven binnen de gemeente ziJn -
met ui t zondering van De Efteling - relatie f klein. De 
opzet en de aard van deze (verbl ij f s)accommodaties lijken 
zich primair te richten op zo~1enaamde "low budgetvakan
ties" en het verhuren van seizoenkampeerp laatsen. Mede 
door het ontbreken van een zogenaamde "elk-weer-accommo
datie" i s de r ecreatie s t er k sei zoensgebonden en we ersaf
hanke l i jk. Di t bee l d word t bevestigd door het op i ni tia
tief van het gemeentebestuur door het NRIT verricht on
derzoe k naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor hotel
achtige accomodaties i n de gemeente Loon op Zand (1986). 
Daarbij is ondermeer geconstat eer d, dat het hotelaanbod 
zowel in kwantitatie f als kwal itat ief opzicht ver achter 
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ligt op dat in Midden-Brabant c.q. Hart van Brabant. Oak 
het prijsniveau ligt bedui dend lager. 

Bij de ontw~kkeling van nieuwe recr eatie- act i viteiten zal 
op de eerste plaats naar een duidelij ke aanv ul ling van 
het bestaande pakket di enen t e warden ges t r eefd . Gedacht 
kan warden aan de ontwikkel i ng van: 
- een elk-we er-accommodatie i n de vorm va n ee n dee l s 

overdekt sport- en ui t gaanscentrum; 
- hote l, motel en r ecr eatiewoni ngen in diverse prijsklas

sen en gebasee rd op ve schil l ende thema 's (n atuur, 
sport, De Efteling, etc.); 

- exc lusiev e sport v oorzieningen (gal fbaan, t ennisbanen, 
ruitersportaccommodaties); 

- voorzieningen voor passieve recreatie, zoals de aanleg 
van speel- en ligweiden, voet-, fiets- en ruiterpaden; 

- verruiming van de mogelijkheden voor toeristisch kampe
ren. 

Deze voorzieningen dienen bij voorkeur in de in land
schappelijk opzicht meest aantrekkelijke gebieden te 
warden ontwikke l d. 

De ruimtelijk-structurele zonering" 

He t bu itengebied va n de geme ent e Lo on op Zan d kan op 
grand van de l andschappeli jke kenmerken en door de aan leg 
van de prov inciale weg Tilburg-Waalwi jk (N62) grofweg in 
3 zones warden verdee ld , t e weten: 
- het gebi ed ten oost en van de pr o inciale weg "T i lbur g

Waal wijk"; 
- he t gebied t en zuiden van Kaat sheuvel ; 
- het gebied t en westen van Kaatsheuvel en De Moe r .. 

De gebi eden ter weerszijden an de pro vinci a l e weg hebben 
een i n landschappe l ijk opzi cht duideli j ke samenha ng. Nu 
para ll e l aan deze we g een 4 s tr ooks we g (d e N 62) word t 
aange l egd, zal de barri~rewerki ng t ussen beide gebi eden 
dusdanig zi j , dat een belangr ijk deel van de samenhang 
wordt doo.r bro ke n. Daarmee is te vens een breuk v lak ont 
staan, dat hnt gebied af bakent waar met betrekki ng t ot de 
ontwikkeling van r ecreatie een t erughou dend bel e id ge
wens t i s (he t gebied te n oos ten van de N 62) e n waa r een 
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ruimtelijke-structurele zonering 



stimu l erend bele i d - uiteraard rekening houdend met de 
bestaande landschappelijke, natuur- en agrarische waarden 
- gevoerd kan warden (het gebied ten westen van de N 62 
en ten zuiden van Kaat sheuvel). Op de op de vorige pagina 
aangegeven afbeelding "ruimtelijk-structure l e zonering is 
een en ande r schemat i sch weergegeven .. Dit schema kan i n 
hoofd l ijnen als volgt warden gemotiveerd. 

Zone oost. 

Het gebied ten ooste n van de provinciale weg N62 omvat 
naast het natu urgebied de Loonse en Drunense Duine n, de 
kern Loon op Zand, het landschappelijk waardevol gebied 
ten zuiden en ten oosten van deze kern en het stede l ij k 
uitloopgebied direct t en zuiden van Waalwij k. 

Op dit gebied bestaat momen t ee l een relatief grote re
creatiedruk met name vanuit de richtingen Tilburg en 
Waalwijk. Deze druk l eidt niet alleen tot een relatief 
zware belast ing van het natuurgebied, maar vormt t evens 
de basis voor de exploitatie van een drietal kampeerbe
dr i j v en l angs de no ordkant van de Loonse en Dr unense 
Duinen, van di verse ho r ecabedrij ven aan zowel de noord
kant als in de kern Loon op Zand en va n en kele maneges. 
Voorts zijn in deze zone de sportvoorzieningen (sportpark 
Eikendijk, sportpark Klokkenlaan , de trimbaan en de ijs
baan) gelegen ten behoeve van de plaatselijke bevolking. 

In deze zone is met be trekking t ot de verdere ontwikke
ling van bestaande bedrijven en/of uitbreiding van het 
aanta l een terughoudend beleid noodzake l ijk. Imme r s een 
sterke toename zal oak (kunnen) leiden tot een vergrot ing 
van de vrije dagrecreat ie in de Loonse en Drunense Duinen 
en daarmee t ot een mogel i jke aantast i ng van de na tuur
waarden. 

Het gemeentelijk beleid zal zich derha l ve vooral op het 
beheer van o1e bestaande bedr ij ven r icht en. Daarbij past 
regelmatig overleg met de desbe t reffende ondernemers, de 
Recron en de Kampeerraad. Macht op grand van de exploita
tiecijfers de noodzaak tot aanpassing van de exploitatie
formu le dan we l tot uitbreiding van de omvang van het 
complex bl ijken, dan zal op dat moment warden bezien of 
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daaraan medewerking zal of kan worden verleend. De effec
ten van deze ontwikkeling op de natuur , landschappelijke, 
stedebouwkundige en/of agrarische belangen zullen daar
voor medebepalend zijn. 

In hoofdstuk 5 van deze nota is dit beheerbeleid nader 
uitgewerkt. 

Zone midden. 

Een groot deel van de gronden ten wes t en van de provin
ciale weg N62 en ten zuiden van de kern Kaa t sheuvel 
kunnen t ot het zogenaamde hoevenlandschap warden gere
kend. Dit landschap vormt een overgang tussen het stuif
zandcomplex en het ontginningslandschap. Naast kleinscha
lige akker- en we i deperce l en warden in dit gebied di verse 
bospercelen en boomsinge l s aangetroffen alsmede het l and
goed "H uis ter Heide". In het gebied ten zuiden van de 
Bergstraat warden voorts het MOB-complex en de zandwin
plas het Blauwe Meer aange t roffen. Een klei n deel van de 
zone, te weten de gro nden ter weersz i jden va n de Veld
straat, behoort tot het zogenaamde ontginningslandschap. 

Deze zone heeft derhalve naast landschappelijke, natuur 
en agrarische waarden oak duidelijke recreatieve waarden. 
Deze recreatieve waarden zi j n tot dusver slechts op een 
relatief bescheiden schaal benut. Behalve De Efteling 
omvat dit gebied "slechts" een beperkt aantal recrea
tiebedrijven, waarvan de belangrijkste zijn het vakan
tiewoningenpark "Het Kraanven", het ruitersportcentrum 
"Duiksehoef", het vakantiecentrum Duiksehoef B, een aan
ta l kampeerboerderijen en enkele bivakterreinen. Daar
naast ligt -zoals gezegd- in dit gebied het "Blauwe 
Meer". Deze zandwinplas wordt met name in de zomermaanden 
spontaan door veel dagrecreanten bezocht. De legale basis 
daarvoor ontbreekt vooralsnog, en vindt oak niet op be
drij fsmatige basis plaats. Dit gebied wordt buiten De 
Efteling, voornoemde bedrijven en het Blauwe Meer niet of 
slechts matig door dagrecreanten bezocht. 

De geconstateerde recreatieve waarden van het landschap 
en de aanwezigheid van het Natuurpark De Efteling bieden 
evenwel gunstige uitgangspunten voor de verdere ontwikke-



schema recreatieve druk en verloop 
natuur I landschappelijke- en agrarische 
waarden. 
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ling van de dag- en verbl i jfsrecreatie in di t gebied. De 
situe r ing va n nieuwe recreati eve voorzieningen binnen 
deze zone zal een - beperk t - deel van de aa nwezige 
1ands chappe1 ij ke en natuurwaarden aantasten. Daar staat 
tegenover, dat door de samenhang van een aan t rekkelijk 
landschap en diverse dagrecreatieve voorzieningen geen 
stijging van de recreatieve druk op de Loonse en Dr unense 
Duinen plaat s zal vinden. Mogelijk zal door vers t erking 
van de dagrecreatieve functie van deze zone zelfs een 
verlaging van deze druk kunnen warden bewerkst elligd (zie 
hoofds t uk 6). 

Zone west. 

Het gebied ten westen van het landgoed Hu i s ter Heide en 
het s portpark Berkdi j k behoort tot het ontginningsland
schap. Deze ontginning is indertijd grootschalig aange
pakt, hetgeen zijn weers l ag vindt in het huidig land
schap: regelmatig, rechthoekige verkavelings- en wegenpa
troon, nauwe l ijks kavelgrensbeplanting en bebouwing. In 
deze laatste twee kenmerken zal vanwege de ruilverkave
ling verandering komen, omdat in het kader van de uitvoe
ring van dat pl an langs di verse ka velgr enzen l aanbeplan
ting za l (ku nnen) worden verwezenl i jkt. 

In dit geb i ed zi j n behoudens het eerder genoemde sport
park en enkele voorzieningen ten behoeve van de kern De 
Moer nagenoeg geen specifieke dag- en/of verblijfsrecrea
tieve voorzieningen aanwezig. Oak na uitvoering van het 
ruil verkavelingsplan zal dit gebied onvo l doende land
schappelijke waarden herbergen om een versterking van 
deze voorzieningen te weeg te kunnen brengen. Bovendien 
is deze versterking s t rijdig met het beoogde agrarisch 
produkt iemilieu. 

muziekkiosk 
Loon op Zand 

Conclusies. 
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Schemat i sch kunnen de bestaande agrarische/landbouwkun
dige waarden, de natuur-/landschappelijke waarden en de 
recreatieve druk als volgt warden weergegeven: zi e neven
staande afbee lding. 

Deze geconstateerde waarden en de bestaande rec r eatieve 
druk leiden tot de volgende conclusi es ten aanzien van de 
verdere ontwikkeling van de recreatieve functie: 
- In het gebi ed ten oosten van de N62 dient de nadruk te 

warde n gelegd op het beheer van bestaande na tuur en 
landschappe l ijk waar de volle gebi e den alsmede van be
s t aande recreatiebedrijven en - voorzieningen. Een ster
kere ontwi kkeling van de r ecreatieve fun ctie i s gele t 
op de huid~ge, grate druk niet wense l ijk. 
I n he t ge b i ed t en weste n van de N62 is een ontwikke
lingsbe lei d gericht op versterki ng van de dag- en ver 
bl ij f s r ecr eatieve funct ie re~el. Di t ontwikkel i ngsbe
lei d dient zoveel mogelijk afgest emd t e warden op he t 
behoud van de bestaande landscha ppelijke en na tuur
waarden. 
In de zone west behoe f t geen specifiek beheer- of ont
wikke l ingsbe l eid ten aanzi en van de recreatieve functie 
te warden gevoerd. Het ruil verkavelingsplan biedt daar
voor immers een afdoende kader. 



5. UITWERKING RECREATIEB£LEID PER ·ZONE: ZONE OOST. 

I. Bestaande recreatievoorzieningen. 

a. "Stadsrand" Waalwijk. 
- Cgrping Duinlust 
- Cgrping 't Hoekske 
- Cgrping De Roestelberg 
- Manege M.J. Pullens 
- Trirrbaan 
- 6 Karpeerboerrerijen 

IJsbaan 
Sportpark Eikerdijk 
Hotel/restrurant De Roestelberg 
mede anvatterre enkele recreatie
blngal™8 
Cafetaria + restaurant aan Van 
Haestrechtstraat (Hoefstal) 

b. Lomse en Drunense Duinen/Lardgoed Plantloon. 
- Voorzieningen ten behoove van wardelen, fietsen en paardrijoon 

alsrec:E passieve recreatie 
- 7 Kgrpeerboerderijen. 

c. Kem Loon op Zard. 
- tilanege J. van Loon - 8 h:Jrecabeclrijven 
- Sportpark Ula AnirrD - nuziekkiosk. 
- flltrrretingscentmn De Hoom - 2 karpeerboerderijen 

II. Toekomstige recreatieve functie. 

De toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de "zone 
oost" wordt per binnen deze zone te onderscheiden 
deelgebied beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan 
op: 
a. stadsrand Waalwijk; 
b. Loonse en Drunense Duinen; 
c. kern Loon op Zand. 

a. "Stadsrand Waalwijk". 

Met de voornoemde voorzieningen richt dit gebied zich op 
zowel de dagrecreant uit de regio (actieve en passieve 
recreatie) alsmede op de verblijfsrecreant. Daarnaast 
heeft dit gebied een uitloopfunctie vanuit Waalwijk 
(stadsrandzone). 

. • ., .. , _ .. 
.. : , ;t,;.~· 

om mrl~•rlJ 

:.· 

centrum Loon op Zand 
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Uitbreiding van het aant al dag- en verblijfsrecreat ieve 
voorzieni ngen is niet we nsel i jk gelet op de reeds inten
sieve bebouwing en de ook i ntensieve recreati edruk op het 
aangrenzende deel van de Loonse en Drunense Duinen. Wel 
zal overwogen kunnen warden het sportpark "Eikendijk" wat 
nadrukke l ijker in de basisstruct uur van het landschap op 
te nemen. Daarmee warden tevens de recreatieve uitloopmo
gelijkheden vanuit Waalwijk verbeterd. 

De schakering en f ormules van de recreatiebedrijven die
nen in principe niet te warden gewijzigd. Middels deze 
differentiatie warden immers verschillende doelgroepen 
bereikt. Het bestemmingsp 1 an "Bui tengebied Loon op Zand" 
biedt voor di t beheerbeleid een toe r eikend kader: voor 
de camping 't Hoekske is een bestemmi ngsplan i n voorbe~ 
reiding. Indien op grand van de exploitatiecijfers de 
noodzaak tot uitbreiding en daarmee van rendementverbete
r ing wordt aangetoond, kan warden o v erwogen ui tbre idi ng 
buiten dit kader toe te staan. De noodzaak dient daarbij 
afgewogen te warden ten opzichte van de gevolgen op de 
landschapsstr uctuur. 

b. Loonse en Drunense Duinen. 

Het gemeentebestuur stelt het weren van het autoverkeer 
uit de Loonse en Drunense Duinen centraal. Een goede 
bereikbaarhei d c.q. doordringbaarheid voor de voetganger, 
fietser en ruiter is evenwel gewenst. In overleg met de 
V ere n i gin g t o t be ho u d v an ~.I at u u rm on um en ten z a 1 w or.den 
bezien in hoeverre het bestaande padenstelsel kan warden 
geoptimaliseerd. Daartoe zal onder meer warden onderzocht 
of de aanleg van een fietspad vanaf de Veldstraat naar de 
Waalwijksebaan tot de mogelijkheden behoort. 

c. Kern Loon op Zand. 

Het gebied ten zuiden en t en ooste n van de kern Loon op 
Zand heeft momenteel een bescheiden recreatieve f unctie, 
met name voo r de dagrecreatie vanuit Loo n op Zand en 
passanten van elders. 

hotelaccommoda.tie kern Loon op Zand 
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De kern Loon op Zand bi edt door een combinatie van een 
dui de l ij k he r kenbare karakter istieke structuur, land
schappelijk waardevolle elementen en een redelijk geva
rieerd pakket detailhandelsvoorzieningen een r epresenta
tief beeld van een Brabants dorp. Loon op Za nd is door 
deze opbouw aant rekkelijk voor het bezoek door dagrecre
anten. Dit blijkt onder meer uit het relatief groat 
aanta l horecabedr i jven. 

In het kader van het ontwerp-bestemmingsplan "Korn Loon op 
Zand" wordt naar een concentratie van detailhande l s- en 
horecavoorzieningen gestreefd. Hiermee wordt een nag 
aantrekkeli j ker , duidelijke·r afgebakend centrum verkre
gen. Voorts kan door het openstellen van enkele cu l tuur
historisch waardevolle gebouwen voor het publiek, waar
onder de R.K. kerk St. Jans Onthoofding, de dagrecrea
tieve waarde nag verder warden vergroot. Het kastee l Loon 
op Zand wordt momenteel in het kader van de verkoop van 
antieke meube l s reeds regelmatig opengesteld. Oak kan 
het ontmoetingscentrum De Hoorn zonodig als "slecht-weer
accommodatie" di enst doen. 
De attract i viteit van Loon op Zand maakt een versterking 
van de verblijfsrecreatie, afgestemd op de schaal van het 
dorp, in principe moge l ijk. Als aanvul l ing op de bestaan
de hot el en pensionaccommodatie kan in dit verband vooral 
gedacht warden aan de on twikkeling van een kl eine dorps
c amp in g (100 a 150 s t an dp laa t s e n) . Deze camping die nt 
zich louter t e richten op het toeristisch (=kart ver
blijf) kamperen. Door de omvang, de exploitatieformule en 
de ligging aan de rand van een dorp wordt een aantrekke
lijke aanvu l ling gev onden op het aanbod van de bestaande 
kampeerbedri j ven in de gemeente. 

Rand de kern Loon op Zand biedt de lokatie "Klokkenlaan" 
een uitstekend uitgangspunt voor de ontwikke l ing van een 
dergelijke dorpscamping. Als ar gumenten voor de keuze van 
deze lokatie kunnen warden aangevoerd: 
- de zeer kort e afs t and tot het dorpscentrum; 
- de s amenhang met het sportcornplex "Uno animo", waardoor 

de exploitat iebasis van de bestaande s portvoorzieningen 
door het medegebruik van de recreant in de zomerperiode 
wordt verbreed; 

- door voornoemde samenhang met het do r pscentr um en het 
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sportcomplex kan warden volstaan met een beperkt voor
zieningenpakket, zoals een eenvoudig sanitairgebouw en 
een kleine r ecreatieve ruimte; 

- het attract ieve landschap. 
De exacte lokatie en vorm van de cam ping zul len in het 
kader van de haalbaarhe i dsstudie nader warden bepaald. In 
dat kader wo r dt oak inzicht verkregen in de gevo l gen voor 
het landschapsbeeld en in de maatregelen om de eventuele 
negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. 

III. Conclusies. 

Met betrekking tot de zone oost kunnen grofweg de volgen
de conclusies warden getrokken: 
* Er dient een terughoudend beleid te warden gevoerd met 

betrekking tot de verdere ontwikkeling van de dag- en 
verblijfsrecreatie. 

* Aansluitend op de kern Loon op Zand kan langs de Klok
ken laan in samenhang me t het sportpark de aanleg van 
een kleine dorpscamping warden overwogen. 



6. UITWERKING RECREATIEBELEID PER ZONE: ZONE MIDDEN. 

I. Bestaande recreatievoorzieningen. 

In dit gebied zijn de volgende recreatieve voorzieningen 
aanwezig: 
- het Natwrpark De Efteling - landgoed Huis ter Heide 
- rijsp:Jrtcentrun Duiksdnef - zard..iirplas Slat.Me ~r 
- vakantiehnJllo.-.park Het Kraanven - Sportpark Berkdijk 
-~ De Kegelaar - 6 k~rboerderijen 
- vakantiocentrun D..Jikseh:Jef 8 - 2 bivakterreinen 

II. Toekomstige recreatieve functie. 

De toeristische recreatieve ontwikkeling van de ''zone 
midden" wordt per binnen deze zone te onderscheiden 
deelgebied beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan 
op: 
a. de algemene aspecten betreffende de gehele zone; 
b. de dagrecreatie ten zuiden van de lijn De Moer-Loon op 

Zand; 
c. recreatie direct ten zuiden van Kaatsheuvel; 
d. kern Kaatsheuvel. 

a. Algemeen. 

Zoals gezegd vormt dit gebied de overgangszone tussen de 
Loonse en Drunense Duinen en het ontginningslandschap. De 
kenmerken van dit gebied zijn zodanig, dat een ontwikke
ling van dag- en verblijfsrecreatie tot de mogelijkheden 
behoort. Voor het toekennen van deze functie kunnen de 
volgende argumenten warden aangevoerd. 
- Door de aanleg van de N62 in combinatie met de bestaan

de provinciale weg Tilburg-Waalwijk ontstaat een duide
lijke barriere tot de Loonse en Drunense Duinen. De ten 
westen van deze barriere gelegen bas- en natuurgebieden 
hebben een beperkte omvang en zijn over verschillende 
eigenaren verdeeld. Door het toekennen van een nieuwe 
functie en het samenvoegen van de verschillende beheer
eenheden kan een in financieel-economisch opzicht haal
baar beheerplan warden opgesteld. Daarmee kunnen oak 
het merendeel van de natuur- en landschappelijke waar-
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den warden veiliggesteld. 

- In dit gebied bevinden zich reeds enkele specifieke 
stadsrandfuncties. Het betreft hier bijvoorbeeld De 
Efteling, het recreatiewoningenpark "Het Kraanven", het 
MOB-complex, de zandwinplas "Blauwe meer" en de regio
nale vuilstortplaats "Spinder" op grondgebied van de 
gemeente Tilburg. Na afbouw van de zandwinning en de 
vuilstort zal een zinvol tweede gebruik gevonden moeten 
warden. 

- De agrarische waarde van de gronden is gezien de grond
gesteldheid beperkt: feitelijk vormt alleen de ontwik
keling van de voor de natuur en het milieu schadelijke 
intensieve veehouderijen de meest optimale gebruiks
functie. 
Door de N62 en de diverse daarop aangesloten oost-west 
gerichte wegen is dit gebied goed ontsloten. 

- Met de ontwikkeling van voorzieningen ten behoeve van 
de vrije dagrecreatie wordt het gebied ook aantrekke
lijk voor de dagrecreant, die momenteel de Loonse en 
Drunense Duinen bezoekt. Een dergelijke ontwikkeling 
beantwoordt aan een van de conclusies vanuit het onder
zoek naar het recreatieve gedrag op de Strabrechtse 
Heide, de Kampina en de Loonse en Drunense Duinen door 
het Instituut voor Toegepaste sociologie, (december 
1983). Daarin wordt gesteld dat het weren van bezoekers 
alleen niet gewenst is. Aanbevolen wordt aan de randen 
van de Loonse en Drunense Duinen recreatieve opvangpun
ten in te richten. Hiermee wordt de grootste recrea
tieve druk van een beperkt aantal concentratiepunten 
afgeleid. 

b. Dagrecreatie ten zuiden van De Hoer - Loon op Zand. 

Het gebied ten zuiden van de lijn De Moer-Loon op Zand 
zal vooral kunnen warden bestemd voor de ontwikkeling van 
specifieke vrije dagrecreatieve voorzieningen zoals wan
del- en fietspaden, speel- en ligweiden. De ligging ten 
opzichte van Tilburg (gunstige bereikbaarheid voor diver
se vervoermiddelen) en de aanwezigheid van de zandwinplas 
bieden daarvoor gunstige uitgangspunten. Aansluitend op 
deze zandwinplas kan eventueel een qua omvang bescheiden 
horeca-ontwikkeling plaatsvinden. 



Voornoemde ont wikkeli ng kan evenwel eerst na een (gedeel
te l i jke-) s a nering/herinrichting van het MOB-compl ex 
warden geef fectueerd. Een be 1 an gr ij k gedee 1 te van di t 
gebied (Blauwe Meer e.o.) valt momenteel immers binnen de 
veiligheidszones van delen van dit complex. 

c. Recreatie ten zuiden van Kaatsheuvel. 

Het gebied ten noorden van de Bergstraat leent zich voor 
de pr oject ma tige ontwikkeling van dagattracties en ver
blijfsaccommodatie . Het Natuurpark De Efteling kan daa r 
voor al s s pi l punt fu ngeren, daar immers geprofi teerd kan 
warden van de goede naam en faam van het attract i epark op 
de national e en i nte rnationale toeris t isch-recreatieve 
mar kt. 

Met het toekennen van een du i delijke recrea t ieve f unctie 
aan dit gebied wordt t evens een kader gecreee r d, waarbin
nen he t ontw i kkeli ngspl a n van De Eftel i ng kan warden 
gerea l iseerd (zie hoofdstuk 3) .. 
De vergroting van he t bezoekersaantal kan -behalve door 
het aanspr eken van ni euwe doe lgr oepe n- warden verkrege n 
do or be z oekers uit een grater gebied aan te trekke n. 
Daarvoor is de ontwikkeling van een kwal i tatief hoogwaar
dige ve rblij f s accommodatie met specifieke dagrec r eatieve 
voorz.ien i ngen op kort e afst and van het huidige attr actie
park zonder meer noodzake l ijk. Op basis van deze samen
hang kan een gericht promotie- en wervingsbeleid warde n 
gevoerd. Tevens betekent deze verbreding van het aanbod 
een al s positief te waa rderen r isicospreiding: de exploi
tatie van het bedrij f De Ef teli ng is niet langer uitslui
tend af hankelijk van dagrecreat ie. 
In de huidige situatie ontbreekt de voornoemde samenhang. 
Di t wo r dt veroorzaakt door de binnen de gemeente aanwe
zige spreiding van de recreatieve voorzieningen, de af
zonder l ij ke exploita t i e van de t e onderscheiden bedrij ven 
en doo r dat e en groat de e! van de kampeerbedr i jven z ich 
richt op met name he t seizoen ka mpere n. De Eft e ling is 
immers juis t gebaat bij een snel l e wisse l ing van bezoe
kers. Doordat De Efteling zich bij de ontwikkeling van 
diverse dag- en verblijfsrec r eatieve projecten op een 
andere doelgroe p rich t zal de positie van de bestaande 
recreatiebedrijven niet warden ondergraven: i ntegendee l 
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door de grotere recreatiemogelijkheden binnen de gemeente 
zullen de exploitatiemogelijkheden van de bestaande be
drijven zelfs kunnen warden verruimd. 
Oak binnen dit gebied kan aan de hand van de landschappe
lijke elementen en de aanwezige infrastructurele voor
zieningen een zonering warden aangebracht, te weten: 

Aansluitend op de bebouwde kom van Kaatsheuvel en het 
bestaande Natuurpark De Efte 1 ing kan een zone warden 
ontwikkeld bestemd voor intensieve dag- en verblijfsre
creatie-accommodaties in een stedelijke omgeving. Dit 
betekent een meer stenig verblijfsmilieu en een hogere 
bebouwingsdichtheid als te doen gebruikelijk op ver
blijfsrecreatieparken. 
Het gebied ten zuiden van de Eftelingsestraat-Kraanven
se loop en ten noorden van het recreatiewoningenpark 
"Het Kraanven" kan warden ontwikkeld ten behoeve van 
verb 1 ij fsrecreatie en sportieve dagrecreatie in een 
landelijke omgeving. 

- Het 1 andgoed "Huis ter Heide" en de v erdere zone ten 
noorden van de Middelstraat/Bergstraat i.e. de verbin
dingsweg De Moer-Loon op Zand kan als recreatief uit
loopgebied (rust en natuur) dienst doen. 

Middels deze zonering ontstaat in zowel zuidelijke als 
oostelijke richting een geleidelijke afnemende intensi
teit van de menselijke activiteiten en een toename van de 
landschappelijke- en natuurwaarden. Daarbij zal uiteraard 
ingespeeld dienen te warden op de begrenzing van het 
ruil verkavelingsblok "Moersche Heide". Ten behoe v e van 
voornoemde ontwikkeling is deze van de Duiksehoef in 
westelijke richting verplaatst tot grofweg de lijn (ge
sloten) vuilstortplaats en het ten noorden daarvan gele
gen restant van de Moersche Heide. 

Met een dergelijke agglomeratie wordt oak een kader gege
ven, waarbinnen de problematiek van de herstructurering 
en de uitbreiding van het Natuurpark De Efteling kan 
warden opgelost. 

d. Kern Kaatsheuvel. 

Binnen Kaatsheuvel heeft tot dusver slechts een relatief 
bescheiden horeca-ontwikkeling plaatsgevonden. De horeca-
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zone ten behoeve van intensieve dag
en verblijfsrecreatie ten zuiden van 
Kaatsheuvel 
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bedrijven ziJn voora l langs de Gasthuisstraat en langs de 
Horst gesitueerd. In deze ligging richten deze bedrijven 
zich zowel op het doorgaande verkeer op de N 62 als op de 
bezoekersstr om en naar ondermeer de Eftel ing . In het 
eigenlijke centrum la gs de Hoofdstraat zijn geen horeca
bedrij ven aanwez i g. 

De ontwikke li ng van dag- en verblijfsrecreatie in de 
nabijheid van Kaatsheuve l maakt een nadere bezinni ng op 
de opbouw van het dorp gewenst. Weliswaar zu l len op een 
derge lijk comp l ex de nodige sport- en uitgaansvoorzi enin
gen warden ontwikkeld : er kan evenwel verwacht warden dat 
een deel van de bezoekers ook Kaatsheuvel aan zullen 
doen. Dit betekent, dat de detailhandel en de horeca 
verdere ontwikkelingsmoge l ijkheden krijgen. 

Teneinde de geconsta teerde gebreken van het centrum te 
kunnen oplossen is het noodzakelijk, dat een eventuele 
uitbreiding binnen een duidelijk afgebakend gebied plaats
v indt. Door middel van de aanleg van een winkelerf kan 
oak de samenhang en de lay out van het centrum sterk 
warden verbeterd. 

In het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
hotelachtige accommodatie in de gemeente Loon op Zand 
(NRIT, 1986) is geconcludeerd dat een hotelaccommodatie 
op loopafstand van De Efte l ing en in een zgn. apartotel 
formule tot de mogelijkheden behoort. Terwille van een 
haalbare exploitatie di ent de exp l oitatie zich te richten 
op zowel toeristische als zakelijke overnach t ingen. De 
vraag of voor een de rgelijk hotel een zel fstandi ge 
lokatie , bi j voorkeur langs ds N62, moet worden gezocht 
da nwel dat de ze kan ward en opgenomen in de voo rnoem de 
verbli j fsaccommodatieprojecten ten westen van De Efteling 
zal eer st na overleg met eventuele gegadigden kunnen 
worde n beantwoord. 

III. Conclusies. 

Met be t rekking tot de zone midden kunnen de navolgende 
conclusies warden getrokken: 
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* Het gehele gebied gelegen tussen Kaatsheuvel en Tilburg 

leent zich voor de ontwikkeling van de dag- en ver-

blij f s r ecreatie. 
* De dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen aanslui

tend op de bebouwde kom dienen primair door het be
dr ij f s l even te warden ont wikkeld en ge~xploiteerd. De 
gemeente Loon op Zand dient daarbij zorg te dragen voor 
de ontwikke ling van een planologisch- juridisch kader. 
Binnen dat kader dient ee n afweging plaats te vinden 
ten opzichl:e van de in dit gebied momenteel aan,..,ezige 
agrarische, l andschappel i jke en natuurwaarden. 

* Voor de ontwikkeling van de dagrecreatieve functie en 
de daarmee samenhangende voorzieni ngen in het ~1ebied 
ten zuiden van de Middelstraat-Bergstraat zal de ge
meente in overleg met de gemeente Ti lburg moeten zorg
dragen. 

* Binnen Kaatsheuvel zal een concentratie van detailhan
dels- en horecavestigingen dienen te warden nage
streefd. 

V.V.V. kantoor 
nabij gemeent e
huis Loon op Zand 



verbetering kwaliteit winkelmilieu 
in het centrum van Kaatsheuvel 
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7. STRUCTUURBEELD EN AKTIEPROGRAMMA. 

Structuurbeeld. 

Uit de conclusies van de hoofdstukken 4 t/m 6 kan het 
nevenstaande structuurbeeld met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van de dag- en verblijfsrecreatie binnen de 
gemeente warden afgeleid. 

De verwezenlijking van dit beleid zal in de periode van 
1987-1996 kunnen plaatsvinden. Het merendeel van de pro
jecten zal evenwel op zo kart mogelijke termijn moeten 
warden gerealiseerd. Hierdoor kan nag warden geprofiteerd 
van de groeimogelijkheden van de toeristisch-recreatieve 
markt en bovendien kunnen vergelijkbare initiatieven 
elders de "wind uit de zeilen" warden genomen. 

Uitbreiding Natuurpark De Efteling. 

Voor de uitwerking van de dag- en verblijfsrecreatiepro
jecten direct ten zuiden van Kaatsheuvel zal De Efteling 
zowel voor de financiering als de exploitatie zorg kunnen 
dragen. 

De gemeente dient aktieve medewerking aan deze projecten 
te verlenen mede door het geven van een planologisch
juridisch kader en door medewerking te verlenen (zonodig) 
aan zogenaamde anticipatie procedures. Bij het bieden van 
een dergelijk kader dient de gemeente oak zorg te dragen 
voor een voldoende afweging van de recreatiebelangen 
versus de in dit gebied aanwezig landschappelijke en 
natuurwaarden en de agrarische belangen. Met name de 
afweging ten opzichte van de natuurwaarden zal daarbij 
van groat belang zijn. 

In dit kader zal oak warden bepaald of elders in Kaats
heuvel tot de bouw van een zelfstandige hotelaccommodatie 
kan warden avergegaan. Gelet op de noodzaak voor zakelij
ke overnachtingen heeft daarbij een lokatie langs de N62 
een zekere voorkeur. 
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Centrum Kaatsheuvel. 

De ontwikkeling van verblijfsaccomodatieprojecten direct 
ten zuiden van Kaatsheuvel maakt een afstemming noodzake-
1 ijk tussen de op die projecten te ontwikkelen detailhan
dels- en horecavoorzieningen en die welke in Kaatsheuvel 
zelf aanwezig zijn. De afstemming is enerzijds noodzake
lijk om de positie van het centrum van Kaatsheuvel niet 
te ondergraven. De in het kader van de verblijfsrecrea
tieprojecten te ontwikkelen detailhandels- en horeca
voorzieningen kunnen immers oak door bewoners van Kaats
heuvel bezocht warden, waardoor er een duidelijke erosie 
van het draagvlak van de bestaande voorzieningen op
treedt. Anderzijds is juist een toevloeiing van een deel 
van de consumptieve druk vanuit de verblijfsrecreatie 
naar het centrum van Kaatsheuvel gewenst, teneinde de 
attraktiviteit te verbeteren door een grotere concentra
tie en een verruiming van het assortiment. Een dergelijke 
gezamenlijke ontwikkelingsstrategie is derhalve in het 
belang van alle betrokken partijen. 

Daar de organisatiegraad van de exploitant van de ver
blijfsrecreatie grater is, dan die van de plaatselijke 
middenstand is het opstellen van een ontwikkelingsstrate
gie noodzakelijk. Een dergelijk plan zal vooral als toet
singskader dienst kunnen doen naar de ondernemers toe en 
beantwoordt daarmee de vraag op welke wijze de onderne
mers gezamenlijk kunnen profiteren van de verblijfsrecre
atie. Door uit te gaan van de behoeften van de recreant, 
de wensen van de exploitant en van de plaatselijke onder
nemers kunnen afspraken warden gemaakt met betrekking tot 
de aard, omvang en het assortiment. Een gezamenlijke 
aanpak is derhalve in het belang van alle betrokken 
partijen. 

Het gemeentebestuur zal voor een dergelijke ontwikke
lingsstrategie het initiatief nemen. In het vervolg van 
een dergelijke studie zal oak een planologische juridi
sche regeling voor het centrum van Kaatsheuvel moeten 
warden opgesteld, waarin ondermeer de begrenzing van het 
centrumgebied wordt geregeld. Hierdoor wordt bewerkstel
ligd, dat uitbreiding van de voorzieningen in een aaneen
gesloten gebied plaatsvindt. In praktische zin zal door 



horeca-a ccommodati e in Kaatsheuvel 
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de aanleg van een winkelerf de samenhang en de kwaliteit 
van het cen t r um sterk kunnen warden verbeterd. In dit 
verband heeft een spoedige uitvoering van de in het kader 
van het verkeerscirculatieplan vo orgestelde aanleg van 
een winkelerf in de Hoofdstraat een hoge priotiteit. 

Camping kern Loon op Zand. 

Het ini t iatief voor de ontwikkeling van een dorpscamping 
bij de kern Loon op Zand ligt - door middel van de onder
ha v ige nota - bij de gemeente. De gemeente is va m.sit de 
exploit at ie van het aangrenzende sportpark bovendien in 
zekere zin een belanghebbende. 

Dit initiatief zou verder kunnen warden ontwikkeld door 
het opstellen van een haalbaarheidsstudie. Deze haalbaar
heidsstudie omvat onderzoek naar de lokatie en de land
schappelijke voorz ieningen, de aanwezige en/of benadigde 
civlel- technische voorzieningen, de noodzakelijke sani
ta ire gebouwen en de finan cieel-economische aspecten. 
Deze studie kan grotendeels door de eigen dienst warden 
verricht. Het ligt voor de hand dat de financiering en 
exp l oitatie vanuit de plaatselijke groep ondernemers, die 
momenteel i n de recreatie aktief zijn, plaatsv i ndt. Na 
afronding van de haalbaarheidsstudie zal derhalve eerst 
met deze bedrijven contact warden gezocht. Leidt dit niet 
tot het beoogde resul taat dan zouden externe gegadigden 
bijvoorbeeld door middel van advertenties kunnen warden 
benaderd. 

Teneinde voor de ontwikkeling van de camping een planolo
gisch juridisch kader te verkrijgen, kan warden overwogen 
om dit gebied in het ontwerp-bestemmingsplan "Korn Loon op 
Zand" dan weJ. in een afzonderlijk plan op te nemen. Dit 
is uiteraard afhankelijk van het beoogde realiseringsmo
ment. 

Beheer bestaande recreatie- en horecabedrijven. 

In de onderhavige nota is geconstateerd, dat met betrek
king tot bestaande recreatie- en horecabedrij ven de be
stemmingsp lannen " Buitengebied Loon op Zand" en "Korn 
Loon op Zand" vooralsnog een voldoende, toereikend plane-



lokatie dorpscamping kern Loon op Zand 
(Klokken-laan) 
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logisch kader bieden. 

Vanuit het in deze nota voorgestelde ontwikkelings- en 
beheerbeleid is het gewenst een evaluatie van het in 
het buitengebied voorgestane beleid te houden. Deze eva
luatie dient zich naast de gebruikelijke aspecten zoals 
de brandveiligheid, de milieutechnische eisen (voorkomen 
stankoverlast) en het aantal personen oak op de ruimte
lijke inpasbaarheid (landschap, natuur) te richten. 
De gemeente zal met betrekking tot de (ruimtelijke) knel
punten bij de exploitatie regelmatig overleg plegen met 
de betrokken ondernemers, de Recron en de kampeerraad. 
Mochten de exploitatiecijfers en formules daarvoor aan
leiding geven, dan zal in afweging tot de landschappelij
ke en stedebouwkundige waarden warden bezien of bijvoor
beeld uitbreiding mogelijk is. Naast planherziening zal 
daartoe, indien noodzakelijk/mogelijk, een anticipatie
procedure gestart warden. Dit maakt het mogelijk - voor
uitlopend op het onherroepelijk warden van deze planher
zieningen - bouw en/of aanlegvergunningen te verlenen. 

Dagrecreatieve voorzieningen. 

In het gebied tussen Kaatsheuvel en Sprang-Capelle en ten 
zuiden van de Bergstraat is de ontwikkeling van dagre
creatieve voorzieningen voorzien. De eerstgenoemde voor
zieningen zullen vooral door de bewoners van de aangren
zende kernen warden gebruikt. Het zwaartepunt van de 
vrije dagrecreatie zal rand de zandwinplas "Blauwe meer" 
liggen. 

Teneinde de belemmering in de vorm van veiligheidszones 
rand het M.O.B.complex voor de ontwikke ling van recrea
tiev e voorzieningen op te heffen is het gewenst, dat 
overleg wordt gevoerd met Gedeputeerde Staten en het 
Ministerie van Defensie. Laatstelijk heeft het gemeente
bestuur bij schrijven d.d. 12 december 1986 bij Gede
puteerde Staten aangedrongen op in elk geval opheffing 
van de veiligheidszones voor zover die de verwezenlijking 
van recreatieve objecten in de weg staan. Het betrof hier 
het indienen van een bezwaarschr i ft tegen het ontwerp
uitwerkingsplan Militaire terreinen, waartoe de gemeente
raad op 11 december 1986 had besloten. 
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Met de onderhavige nota heeft het gemeentebestuur van 
Loon op Zand het initiatief genomen tot een bezinning op 
de opbouw van de stadsrandzone van Tilburg. In overleg 
met het Samenwerkingsverband Midden Brabant, de gemeenten 
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, Staatsbosbeheer en 
de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten zal een 
nadere uitwerking van deze ideeen plaats kunnen vinden. 
Een aktieve deelname van de gemeente Loon op Zand in 
ieder geval in het overleg over een dergelijke studie is 
gewenst. Daardoor kan warden bewerkstelligd dat de inhoud 
van het beleid op het politieke draagv lak en inzichten 
binnen de eigen gemeente wordt afgestemd. 

Vanuit voornoemd overleg zal voor de gehele stadsrandzone 
van Tilburg en de hierop aansluitende buitengebieden van 
de gemeenten Loon op Zand en Udenhout een beheerontwikke-
1 i ngsp l an warden opgesteld. Dit plan dient de gewenste 
bestemmingen, de inrichting en de beheeraspecten te 
omvatten. De ontwikkeling van met name de vrije dagre
creatie zal uiteraard zoveel mogelijk afgestemd warden op 
de bestaande landschappelijke en natuurwaarden. 

Vestiging ambachtelijke/industriele recreatiebedrijven. 

In de nota is gewezen op de mogelijkheid dat door de 
versterking van de recreatie Loon op Zand in toenemende 
mate aantrekkelijk wordt voor de vestiging van ambachte
lijke/industriele bedrijven, die zich richten op de ont
wikkeling/vervaardiging van recreatie-artikelen. 

In de geeigende vakbladen zal dit "extra" profiel van de 
gemeente onder de aandacht kunnen warden gebracht en 
geinteresseerden warden uitgenodigd voor een gesprek. 
Zonodig zullen oak bestaande bedrijven direct door de 
gemeente benaderd warden. 
Naast het aantrekken van bedrij ven, die zich direct of 
indirect op de bedrijfsklasse "toerisme en recreatie" 
richten, neemt het aantrekken van ambachtelijke en indus
trie le bedrijven buiten de voornoemde klasse eveneens 
een centrale plaats in in het gemeentelijk werkgelegen
heidsbeleid. Hiermee wordt primair een verruiming en een 
verdere diversificatie van het werkgelegenheidsaanbod 
beoogd. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, biedt de 



grote(re) naamsbekendheid van Loon op Zand a l s gevolg van 
de ontwikke l ing tot recreatiegemeente daarvoor een ver
ruiming van de wervingsmogelij kheden. 

Tijdschema. 

Voornoemde akt iviteiten zullen a l s volgt in tijd bezien 
kunnen warden ui tgevoerd. 

1986 1987 
Aktiviteit okt mv dee jEll febr mrt apr mei juni 

-procedure recreatierota 

-bestemnirgsplaa "Uitbreiding .... 
natuurpark D:l Efteling"; .. 

-ontwikkelingsstrategie 
centrL1T1Voorzien:ingen; 

-haalbaarheidsstudie dorps-
carping Loon qJ lard ; 

-beheer bestaande recreatie .. 
bedrij ven; 

.... 

-promotie Loon op Zarx:l naar .. 
aTbachtelijke/nijverheids- .... 
bedrij ven. 

Na het afronden van de recreatienota is een beleidskader 
ontstaan, waar binnen het bestemmingsplan ten behoeve van 
de uitbreiding van het Nat uurpark De Eft eling kan warden 
opgesteld, c.q. behandeld. Dit bestemmingsplan legt in 
hoofdlijnen het ontwikkelingsplan van De Efteling vast. 
Het moment waarop het bestemmingsplan in procedure wordt 
gebracht, word t primair bepaald door de vraag of De 
Efteling aan de door het gemeentebestuur te stellen rand
voorwaarden kan voldoen. I n de loop van 1987 zullen de in 
het bestemmingsplan aangedragen ontwikkelingen in een in
richtingsp l an nader warden geconcretiseerd. 
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Voordat tussen het gemeentebestuur en De Ef t eli ng over 
dit inrichtingsplan overleg wordt gevoerd is het noodza
kelijk de beschi kking te hebben ove r de ontwikkelings
strat egie inzake de centrumvoorzieningen. Derhalv e wordt 
voorgesteld deze strategie zoveel mogelijk in het eerste 
halfjaar van 1987 doch in elk geval -na het ind i enen van 
voornoemd globaal bestemmi ngsplan in het vooroverleg- op 
te s t el len. 

Met betrekking tot de dorpscamping bij de kern Loon op 
Zand is het gewenst, deze zo snel mogelijk - bij voorkeur 
voor het recreatieseizoen 1988 - in exploitatie te nemen. 
Het opstellen van de haalbaarheidsstudie en het overleg 
met eventuele exploitanten zal derhalve na behandeling 
van de onderhavige nota in februari 1987 kunnen aan
vangen: deze studie kan alsdan rand eind april 1987 
warden afgerond. Daarna kan het besluit warden genomen of 
tot de feitelijke aanleg en daarmee met de start van de 
procedure kan warden overgegaan. 

Het overleg met bestaande bedrijven kan gestart warden 
als een gemeent elijk standpunt bekend is ten aanzien van 
het bestemmingsplan "Uitbrei ding Natuur park De Eftelin~'· 
Het betreft hier een activiteit, die een continue aan
dach t van het gemeentebestuur vraagt. Voorgesteld wordt 
om het overleg en de evaluatie van het kampeerbeleid in 
het eerste hal f jaar van 1987 uit te voeren • 

Na publicatie van voornoemd bestemmingsplan wordt. het 
duidelijk, dat Loon op Zand zich daadwerkel i jk kan ont
w ikke l en tot "kampioen in de recreatie". Op dat moment 
dient oak de promotie en wervingscampagne in de ambachte
lijke en indust r iHle sector te warden gestart; di t heeft 
een continu karakter. 

Vaststelling recreatienota. 

Op 15 januari 1987 heeft de gemeenteraad van Loon op Zand 
de voorliggende nota "Loon op Zand recreatiegemeent e " 
vastgest eld. 






