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Historisch gezien heeft Bladel zich 
ontwikkeld als lint. Door de jaren heen 
is het centrum rond dit lint uitgebreid, 
verkeer is omgeleid en activiteiten en 
gebouwen zijn veranderd. 

Nu staan we voor een volgend groot 
vraagstuk want dankzij de grote 
Bladelse ondernemersgeest en door 
verschillende nationale trends en 
ontwikkelingen ligt er momenteel de 
urgentie om een duidelijke visie voor 
het centrum te formuleren. 

Deze centrumvisie beschrijft hoe de 
kern van Bladel zich de komende tien 
tot twintig jaar ontwikkelt en dient als 
kader om verschillende initiatieven te 
beoordelen.
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Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk beschrijft een analyse en de kansen voor Bladel.
Vervolgens zijn vier perspectieven samengevat in hoofdstuk 2 en 
aansluitend omschrijven we de meningen van de betrokken partijen 
tijdens de tussenpresentatie. De output van deze tussenpresentatie heeft 
samen met de huidige trends en ontwikkelingen geleid tot de uiteindelijke 
centrumvisie. In het daaropvolgende hoofdstuk is de visie verder uitgewerkt 
en uitgebreid met een toetsingskader.
Het vervolgproces beschrijven we in het laatste hoofdstuk van deze visie.



Kansen voor 
Bladel



Bladel is een aantrekkelijke woon- en 
werkgemeente. Het begrijpen van de 
eigenheid van de kern is van belang 
om een robuuste toekomstvisie neer te 
zetten.
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Diversiteit aan 
voorzieningen

Winkelfunctie
Kantoorfunctie
Bijeenkomstfunctie
Industrie en agrarische 
bedrijven

Veel nieuwbouw aan het 
historisch lint in de kern

Bladel moet voortbouwen op bestaande kwaliteiten en 
anticiperen op nieuwe behoeftes en wensen

De verschillende functies variërend van 
onderwijsinstellingen, winkels, bedrijven, 
sportvoorzieningen en zorginstanties tot logies, 
maken Bladel een zelfvoorzienend dorp met 
mogelijkheden voor jong en oud. Deze functies 
zijn wijdverspreid in het dorp. Belangrijk binnen de 
gemeenschap is het verenigingsleven gevestigd in 
Den Herd en D’n Opstoot. 
Naast deze functies heeft Bladel een groot 
bedrijventerrein en veel agrarische bedrijven in de 
omliggende omgeving welke samen met de sterke 
ondernemersgeest een grote mate van bedrijvigheid 
vormen.

 

De oudste panden van Bladel zijn gelegen aan het 
historisch lint dat gevormd wordt door de Bleijenhoek, 
Markt en de Sniederslaan. Ook aan de Van Dissellaan, 
Europalaan en Helleneind zijn panden van voor de 
oorlog gevestigd. 
In de laatste 35 jaar zijn een aantal prominente en 
belangrijke nieuwe panden gebouwd die Bladel een 
nieuwe uitstraling hebben gegeven. Voorbeelden 
hiervan zijn Markstaete, Oranjehof, De Smis en 
zorgvoorziening RSZK. 

1900 Heden

Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Kadaster, 2018 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Kadaster, 2018
Onderwijsfunctie
Zorgfunctie
Logiesfunctie
Sportfunctie
Overige 
gebruiksfunctie
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Weinig kleine woontypes Veel groen in de omgeving

Bladel bevat veel grote woontypes. Zowel 
grondgebonden woningen als appartementen hebben 
een relatief groot oppervlakte. Het kernwinkelgebied 
bevat vooral appartementen boven winkels en 
horecazaken. 
Buiten de kern staan er vooral vrijstaande woningen. 
Opvallend is dat er relatief weinig kleine woontypes 
zijn. Zeker door de toenemende vergrijzing neemt 
de vraag naar kleine woontypes toe. Ook de 
startersmarkt is door het aandeel kleinere woningen 
beperkt.

Bladel is omgeven door veel groen welke vooral 
gevormd wordt door agrarische grond. De Egyptische 
Poort in het zuiden is een recreatief belangrijke plek 
voor sport en ontspanning welke de komende jaren 
een groene ader zal gaan vormen richting Bladel-
centrum. 
De kwaliteit van het groen heeft een grote 
aantrekkingskracht voor vooral fietsende 
vakantiegangers welke veelal verblijven op 
Recreatiepark De Achterste Hoef en Landal Het 
Vennenbos. Beide vakantieparken zijn gelegen ten 
zuiden van Bladel. 
De groene kwaliteit van het buitengebied is goed 
toegankelijk vanuit de kern en viceversa. Binnen 
de kern is weinig kwalitatieve groene buitenruimte 
aanwezig. 

Grondgebonden Appartementen

50 m² 50 m²250 m² 250 m²

Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Kadaster, 2018 Basisregistratie Grootschalige Topografie, Kadaster, 2018
Boomteelt
Bouwland
Fruitteelt
Gemengd bos
Grasland agrarisch
Grasland overig
Groenvoorziening

Heide
Houtwal 
Loofbos
Naaldbos
Struiken
Transitie
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De bevolkingsgroei 
stagneert, het aantal 
ouderen neemt toe

De komende twintig jaar zal de bevolksgroei in de 
gemeente Bladel stagneren. Het aantal mensen 
tussen de 15 en 64 jaar zal afnemen en het aandeel 
65-plussers neemt toe. De voorspellingen zijn 
dus dat de beroepsbevolking af zal nemen en er 
een grote mate van vergrijzing plaats zal vinden. 
Deze ontwikkeling vraagt om een aanpassing 
van niet alleen het woningaanbod maar ook het 
voorzieningenaanbod. 

“De komende jaren zal vooral de groep 75-plussers 
sterk toenemen. Deze doelgroep heeft behoefte aan 
kleine, betaalbare woonruimte, vooral in kernen met 
een goed voorzieningenniveau zoals Bladel.” 
Factsheet De Zaligheden, 31 mei 2018

CBS prognoses, 2017

Bladel heeft een 
uitzonderlijk grote 
hoeveelheid banen en 
bedrijvigheid

Waarstaatjegemeente, 2017

Bladel heeft in vergelijking met andere gemeentes 
met minder dan 25.000 inwoners heel veel 
werkgelegenheid. De hoeveelheid banen per 1.000 
inwoners tussen de 15 en 64 jaar is 1,6 keer zo veel 
als het gemiddelde in Nederland. Deze statistiek laat 
ook zien dat Bladel meer banen heeft dan inwoners. 
Het aantal vestigingen per 1.000 inwoners tussen 
de 15 en 64 jaar is eveneens hoger dan gemiddeld. 
Verder is de netto arbeidsparticipatie ook relatief 
hoog. Uit deze statistieken kan geconcludeerd 
worden dat Bladel een buitengewoon hoge mate van 
werkgelegenheid heeft. 
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“Versteviging van de boodschappenbasis is kansrijk én 
gewenst om het centrum ook in de toekomst relevant 
te houden. Idealiter wordt het supermarktaanbod 
versterkt door nieuwvestiging (optie 1), dan wel 
uitbreiding van het bestaande aanbod (optie 2), 
aansluitend op de beoogde bovenlokale functie van 
Bladel-centrum.” 
Verkenning haalbaar programma Bladel-centrum, DTNP, 
augustus 2018

“Verschillende sporen tonen mogelijkheden voor 
(gepaste) uitbreiding van het horeca-aanbod. Horeca 
draagt bij aan de verblijfsfunctie van het centrum en 
past bovendien binnen de toeristische ambitie van De 
Kempen. In kwantitatieve zin kan worden gedacht aan 
toevoeging van 5 à 6 horecavoorzieningen (± 1.000 m2 
wvo).“
Verkenning haalbaar programma Bladel-centrum, DTNP, 
augustus 2018

Het supermarktaanbod kan 
versterkt worden door een 
nieuwe vestiging of 
uitbreiding

Het horeca-aanbod kan 
versterkt worden door 
toevoeging van 5 à 6 
horecavoorzieningen
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Bladel is goed bereikbaar 
met auto en fiets maar 
minder goed met het OV
De grootste en meest voorzienende steden in de 
omgeving van Bladel zijn Tilburg, Eindhoven en 
Turnhout. Deze zijn vanuit Bladel met de auto binnen 
ongeveer 30 minuten te bereiken. Een fietstocht 
door de mooie natuur maakt ze in ruim een uur ook 
bereikbaar met de fiets. Het toenemend gebruik van 
elektrische fietsen verkort de reistijd en maakt Bladel 
beter bereikbaar. Het openbaar vervoer naar de 
steden is een zwakke schakel in de bereikbaarheid 
van Bladel. Onderstaand diagram laat de reistijden 
voor elke stad per vervoersmiddel zien.

Om Bladel voor een breed publiek aantrekkelijk 
en bereikbaar te maken zal het openbaar vervoer 
verbeterd moeten worden. Zeker met de toenemende 
vergrijzing wordt het openbaar vervoer steeds 
belangrijker. Door in te zetten op meer dan alleen 
de auto wordt Bladel multimodaal bereikbaar en 
aantrekkelijker voor een divers publiek, zowel 
voor bezoekers en bewoners. Nieuwe vormen 
van mobiliteit dragen hieraan bij en maken Bladel 
minder afhankelijk van factoren die buiten de eigen 
invloedsfeer liggen.

 Eindhoven - 24 km

 Tilburg - 28 km

 Turnhout - 24 km

 30 min

 30 min  

 80 min 

 50 min

 50 min 

 60 min 

 50 min

 30 min 

 90 min

 90 min via Eindhoven

 80 min 

 75 min via Reusel



kleuren
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Tilburg

Eindhoven

Bladel

Eersel

Reusel
Hapert

Turnhout

Brabantse Kempen

Metropoolregio 
Eindhoven

Bladel is onderdeel van de 
regio waarin kernen elkaar 
versterken
Bladel ligt tussen de gemeente Reusel en gemeente 
Eersel in. Om in Bladel te komen moet men eerst 
door Reusel of Eersel en Hapert rijden. Dit is een 
belangrijk bereikbaarheidsaspect bij het vormen van 
deze nieuwe centrumvisie.

Bladel moet zich verder onderscheiden ten opzichte 
van de omliggende kernen om bezoekers te trekken. 
Daarnaast zal Bladel meeliften op een sterker 
imago voor De Kempen als geheel en de Metropool 
Regio Eindhoven (MRE). Concurrentie aangaan met 
omliggende kernen is niet in het voordeel van de regio 
of de kernen zelf. Een eenzijdig aanbod in de regio en 
concurrerende kernen is voor niemand wenselijk.
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Sterktes

Kansen

Zwaktes

Bedreigingen

•	 Diversiteit voorzieningen
•	 Goede bereikbaarheid met auto, fiets 

             en voet
•	 Grote betrokkenheid
•	 Grote mate van bedrijvigheid; meer 

             arbeidsplaatsen dan inwoners
•	 Grote mate van ondernemerschap 
•	 Grote ons-kent-ons cultuur
•	 Veel groen in omgeving

•	 Bundelen voorzieningen
•	 Historische waarde
•	 Mogelijke uitbreiding van supermarkt- en 

             horeca-aanbod
•	 Toename van locatieonafhankelijk   
         werken
•	 Toerisme 
•	 Veel initiatieven
•	 Veranderende agri-sector
•	 Veranderende mobiliteit

•	 Auto vormt belangrijk deel van 
             straatbeeld
•	 Grote verspreiding van functies
•	 Slecht bereikbaar met openbaar    

             vervoer
•	 Slechte signing
•	 Onveilige Varkensmarkt
•	 Veel leegstand, voornamelijk buiten de 

             kern
•	 Weinig groen in kern
•	 Weinig kleine woontypes

•	 Mogelijke concurrentie van andere kernen
•	 Online shopping
•	 Stagnerende bevolkingsgroei
•	 Vergrijzing

In een toekomstbestendige centrumvisie worden sterke 
punten onderstreept, zwaktes verbeterd, kansen benut 
en bedreigingen vermeden



100% BL
bron: bladel.allesvan.nl



Vier keer een 
hart voor Bladel

Markstaete
bron: adriaansbouwgroup.nl



Door middel van vier prikkelende 
perspectieven is tijdens de 
tussentijdse inspraaksessie 
gediscussieerd over de mogelijke 
toekomst voor het kernwinkelgebied 
van Bladel.

De output van deze sessie is gebruikt 
als basis voor voorliggende visie.
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Scenario’s 

Perspectieven

Vier perspectieven om 
voorbereid te zijn op elk 
scenario
Nieuwe ontwikkelen in de toekomst zijn niet allemaal 
te voorspellen. Er zijn verschillende mogelijke 
scenario’s voor de toekomst, deze kunnen vergeleken 
worden met langetermijn weerberichten. Je kunt ze 
deels voorspellen maar de voorspelling bevat altijd 
een mate van onzekerheid. We willen er in elk type 
weer prettig bij lopen en voorbereid zijn door de juiste 
jas te dragen. Op dezelfde wijze willen we op elk 
mogelijk toekomst scenario goed voorbereid zijn met 
een juist perspectief voor het centrum voor Bladel.

Om inhoudelijk de discussie scherp te kunnen voeren 
zijn er tijdens de tussentijdse presentatie 4 extreme 
perspectieven geschetst. Deze perspectieven kunnen 
worden geplaatst in een assenstelsel, waarin de 
assen een gradient vormen; van dorps tot meer 
stads karakter en van voorzieningen handhaven tot 
voorzieningen differentieren. 
De as van dorps tot stads staat voor het karakter dat 
de kern van Bladel zal hebben. 
De andere as geeft weer of er veel nieuwe 
voorzieningen bijkomen of dat vooral de huidige 
voorzieningen gehandhaafd en mogelijk uitgebreid 
worden. 

De perspectieven zijn gekozen in de vier 
uiterste hoeken van de kwadranten. Zo is het 
perspectief ‘onderneem de next economy’ in de 
opzet heel stads met een maximale vorm van 
voorzieningendifferentiatie. Dit is gedaan om reacties 
van betrokkenen uit te lokken en op deze manier 
zoveel mogelijk meningen te horen. Om elke visie 
concreet te maken zijn er ter illustratie mogelijke 
projecten gekoppeld aan elke perspectief.

Het doel van deze opzet is om uiteindelijk te kiezen 
voor één perspectief. De positie in het assenstelsel 
bepaalt welk perspectief dominant is. Uiteindelijk is 
het gekozen perspectief aangevuld met aspecten van 
de andere perspectieven maar zodanig dat dit in lijn 
blijft met het karakter van de gekozen richting.

De eerste stap is het maken van een duidelijke keuze 
en dit kunnen wij niet zonder de Bladelnaren en 
andere betrokkenen.
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D
or

ps

S
tads

Voorzieningen 
differentatie

Voorzieningen 
handhaving

Compacte 
winkelkern

Recreatief 
groen hart

Onderneem de 
next economy

Regionale 
winkelkern

Verschillende extreme perspectieven; van dorps tot 
stads en van voorzieningen handhaving tot voorzieningen 
differentatie 
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de Markt ‘huiskamer van ondernemers’
short-stay hotel, ruimte voor flex-
werk

parkeren bedient horeca en 
   supermarkten

horeca met culturele en
maatschappelijke functies en parkeren

vergroenen van het plein met behoud 
van functies en parkeren

Gemeentehuis ‘space as a service’ bv. 
flexkantoren en vergaderruimtes 
voor iedereen te gebruiken

huidige rol en functie ‘space as a service’ dubbel gebruik 
met Den Herd

‘space as a service’ dubbel gebruik 
met Den Herd

Sniederslaan toevoegen dependances 
van bedrijventerreinen, start-ups,  
huidige straat indeling

autovrije winkelstraat autoluw autovrije groene laan

Burg. Van Houdtplein woon-werkwoningen parkeer- en verblijfsplein met vers-
markt

cluster zorgvoorzieningen dorpspark,
toerisme

Gindrapassage woon-werkwoningen verlengde van Sniederslaan hofjeswoningen hofjeswoningen

Varkensmarkt ruimte voor experiment parkeren woningen en parkeren groene route naar buitengebied

Den Herd naar locatie Posthof met 
flexplekken, wisselwerking tussen 
cultuur en ondernemers

renoveren op huidige locatie aan de markt, 
verdeling van het programma over het 
Rabohuis en gemeentehuis

renoveren op huidige locatie, 
wisselwerking met ruimtes in 
gemeentehuis,
groene route legt verbinding

Supermarkten situeren rond markt en 
Sniederslaan,  
‘next supermarkt’ in Rabohuis

zo veel mogelijk faciliteren en goed 
bereikbaar

haltermodel Jumbo naar Rabohuis

Wonen woon-werkwoningen nabij kern buiten kerngebied bovenwoningen in de kern aan groene ruimtes, bv op Jumbo 
locatie en Posthof

Werken slim combineren met andere 
functies,
aanhaken op brainport

boost werkgelegenheid in detailhandel inzetten op zorg,
voorzieningen bundelen,
‘space as a service’

inzetten op toerisme en recreatie

Groen innovatief groen, bv groene gevels 
en groene daken

toevoegen in Sniederslaan toevoegen in Sniederslaan groene routes versterken,
koppelen aan comfortabele fiets- en 
voetgangers-verbindingen

Bereikbaarheid versterken verbinding met 
bedrijventerreinen,  
deelplatform mobiliteit,
dubbelgebruik parkeren

duidelijke parkeerstrategie, bushalte 
op markt

focus op fietsers,
dubbelgebruik voor parkeren optimaal 
benutten

focus op fietsers en voetgangers,
dubbelgebruik voor parkeren optimaal 
benutten

de Markt ‘huiskamer van ondernemers’
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huidige rol en functie ‘space as a service’ dubbel gebruik 
met Den Herd
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locatie en Posthof

Werken slim combineren met andere 
functies,
aanhaken op brainport

boost werkgelegenheid in detailhandel inzetten op zorg,
voorzieningen bundelen,
‘space as a service’
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Groen innovatief groen, bv groene gevels 
en groene daken

toevoegen in Sniederslaan toevoegen in Sniederslaan groene routes versterken,
koppelen aan comfortabele fiets- en 
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Bereikbaarheid versterken verbinding met 
bedrijventerreinen,  
deelplatform mobiliteit,
dubbelgebruik parkeren

duidelijke parkeerstrategie, bushalte 
op markt

focus op fietsers,
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focus op fietsers en voetgangers,
dubbelgebruik voor parkeren optimaal 
benutten

Toeristen  informatie

Landal Het Vennenbos

Camping

Bladel is een toeristische trekpleister. 
De ontwikkeling van de Egyptische Poort zet de eerste stap 
om de recreatieve activiteiten dichter bij het centrum te 
brengen. 

Door ook in het centrum de focus te leggen op recreatie 
en toerisme, naast het bestaande winkelaanbod, wordt het 
centrum diverser, aantrekkelijker en groener. Hiervan profiteert 
vervolgens de ondernemer, bewoner en de recreant.

Recreatief groen hart
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Halte Bladel

pop-up
bladel

start-up

next shop

Short stay

onderneem!

Bladel heeft een gedreven ondernemersgeest. 
Door slimme samenwerkingen met omliggende 
bedrijventerreinen en agrarische bedrijven komt alles 
samen in de kern van Bladel. Grotere bedrijven worden met 
dependances zichtbaar in het centrum tussen verschillende 
pop-up stores en start-ups, welke een plek bieden aan 
innovatieve ondernemers.

Deelmobiliteit en flexibele werkplekken zorgen voor een 
fysieke relatie tussen de verschillende economiën.

Onderneem de next economy
de Markt ‘huiskamer van ondernemers’
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boost werkgelegenheid in detailhandel inzetten op zorg,
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Zorgwinkel

In Bladel is het comfortabel wonen. 
Vergrijzing van de bevolking vraagt om nieuwe woonvormen en 
een ander voorzieningen niveau. 

Door voorzieningen te concentreren in een compact centrum 
en door combinaties te maken met bestaande functies, blijft 
het centrum vitaal. Het toevoegen van kleinere (starters-) 
woningen en appartementen kan er voor zorgen dat Bladel 
divers en levendig blijft, ook op de langere termijn.

Compacte winkelkern
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Bladel is goed bereikbaar binnen De Kempen en over de 
grens.

Het huidige winkelaanbod kan verder worden uitgebreid 
om de bezoekers zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Ook 
het openbaar vervoer komt in dienst te staan van de stadse 
voorzieningen die de kern van Bladel typeren.

Het centrum is gastvrij en voorzienend voor de regio. 
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De meningen 
van betrokkenen

Inspraaksessie, 10 oktober 2018



Bij het samenstellen van deze visie 
is de mening van alle betrokkenen 
gehoord. Op basis van deze mening 
is er een keuze gemaakt en is de 
centrumvisie verder uitgewerkt. Zonder 
deze meningen was een keuze niet 
mogelijk geweest.
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Ondernemers, bewoners, ambtenaren, bestuursleden en 
andere betrokkenen hebben hun mening gegeven

Tijdens de inspraaksessie op 10 oktober 2018 zijn de 
vier perspectieven gepresenteerd aan de ongeveer 
75 aanwezigen. Uit de eerste reacties werd al veel 
duidelijk; er zijn veel voorstanders van dubbelgebruik 
van parkeerplaatsen; velen zien Den Herd graag naar 
het Marktplein verplaatst; er is een breed gedragen 
wens voor vergroening van het centrum; de wens 
voor een levendig marktplein, ook ‘s avonds en in het 
weekend; en het feit dat Bladel unieke kwaliteiten 
moet hebben om niet te concurreren met de 
omliggende kernen.

Tijdens deze inspraaksessie zijn er hand-outs 
uitgedeeld aan alle aanwezigen. Op deze hand-outs 
konden de betrokkenen per concreet deelproject van 
elk perspectief aangeven wat ze ervan vonden, naast 
ook een reactie op hoofdlijnen van het perspectief. 
Op deze manier werd zoveel mogelijk bruikbare 
input verzameld om deze breed gedragen definitieve 
centrumvisie op te stellen. 

Van de ca. 75 uitgedeelde hand-outs zijn er 22 
teruggekomen. In combinatie met de verbale reacties 
op de dag zelf is er voldoende zinvolle feedback 
verzameld om een aantal conclusies te kunnen 
trekken. De belangrijkste zijn hieronder beschreven en 
een aantal van de voorkeuren zoals deze zijn ingevuld 
op de hand-outs zijn samengevat in de grafieken op 
de volgende pagina.

Marktplein
Voor het marktplein is er een duidelijke 
meerderheid voor een combinatie van horeca met 
culturele en maatschappelijke functies, waarbij 
de parkeergelegenheid blijft bestaan om aan de 
parkeersbalans te voldoen. Belangrijk hierin is ook de 
wens om dichtbij alle functies te kunnen parkeren. 
Den Herd moet, gezien de reacties, zeker een plek 
krijgen op het Markplein.

Burgemeester van Houdtplein
Hier wordt door de meesten graag een wat meer 
ingetogen sfeer gezien. Er zijn relatief veel mensen 
voor een cluster van zorgvoorzieningen en een 
dorpspark met eventueel toerisme. 

Sniederslaan, groen en bereikbaarheid
De reacties laten ook duidelijk zien dat men graag 
een ontwikkeling ziet tot een meer autoluwe (maar 
geen autovrije) Sniederslaan. Het vergroenen van 
deze belangrijke verbindingsroute heeft de voorkeur, 
evenals het versterken van andere groene routes. 
De fietsers en voetgangers zouden daarbij de 
belangrijkste gebruiker worden van de Sniederslaan. 
De focus op fietsers en voetgangers is heel 
belangrijk voor de bereikbaarheid. Ook het dubbel 
gebruiken van bestaande (gebouwde en openbare) 
parkeerplaatsen moet optimaal benut worden.

Wonen in de kern
Meer woningen in het centrum kan men zich 
goed voorstellen. Er zijn voorstanders voor nieuwe 
woontypes zoals woon-werkwoningen nabij het 
centrum alsook voor wonen boven winkels in het 
kernwinkelgebied. Men ziet de eventuele ontwikkeling 
tot uitsluitend wonen in de Gindrapassage als positief. 
De meerderheid kiest hier voor een ontwikkeling tot 
hofjeswoningen. 

Voorkeurs perspectief
Uit de reacties op de inspraaksessie en uit de hand-
outs komt geen sterke voorkeur voor een van de 
vier perspectieven naar voren. Een meerderheid van 
de betrokkenen vindt de ‘regionale winkelkern’ niet 
passend voor de schaal van Bladel en onvoldoende 
gericht op de eigen gemeenschap. De ‘compacte 
winkelkern’ zien veel mensen als voortbouwen op 
de huidige situatie met een verplaatsing van de 
Jumbo en Den Herd, maar zonder een duidelijk 
toekomstbeeld en visie. In het perspectief ‘recreatief 
groen hart’ zitten meerdere aspecten waar 
betrokkennen positief over zijn. Echter moeten 
deze aspecten vooral gecombineerd worden met 
andere perspectieven en wordt het op zichzelf niet 
als kansrijk gezien. Er is veelal positief gereageerd 
op ‘onderneem de next economy’. Dit vinden veel 
mensen de meest verrassende en onderscheidende 
visie welke kan worden aangevuld met aspecten van 
andere perspectieven. 
Na weging van de perspectieven aan de eerder 
genoemde SWOT speelt het roze perspectief het 
beste in op de kansen en kwaliteiten van de kern van 
Bladel.
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Trends & 
ontwikkelingen 

Flexwerken Eindhoven Flight Forum
Foto: Rika Looij



De centrumvisie moet 
toekomstbestendig en veerkrachtig 
zijn. Het moet inspelen op de 
huidige en toekomstige trends en 
ontwikkelingen en het moet flexibel 
kunnen omgaan met onzekerheden.
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12 oktober 2015

Digitalisering, demografische verschuivingen, 
nieuwe manieren van werken, veranderingen in 
de landbouwsector, de klimaatverandering en 
energietransitie; dit zijn enkele voorbeelden van 
transities en veranderingen die zich op (inter-)
nationaal niveau aan het afspelen zijn. Elk van deze 
transities heeft een ruimtelijke impact. Het vormgeven 
van een antwoord op deze trends en transities hoort 
bij de uitdagingen van deze tijd. De context van 
Bladel raakt aan verschillende thema’s die momenteel 
actueel zijn. Dit vraagt om een veerkrachtig antwoord 
dat onafhankelijk is van hoe de toekomst zich verder 
ontwikkelt.
Een greep van artikelen uit verschillende media op 
deze pagina schetst de veranderende context van 
Bladel.

Veranderingen in demografische samenstelling
Door vergrijzing en verdere individualisering is het 
aandeel een- en tweepersoonshuishoudens de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. De groei van 
het aantal huishoudens zal voor het overgrote 
deel voor rekening komen door de groei van het 
aantal eenpersoonshuishoudens en daarvan komt 
het gros voor rekening van de groei van het aantal 
65+-huishoudens. Kleine huishoudens wonen 
gemiddeld in kleinere woningen en dichter bij 
voorzieningen. 

Veranderende manier van wonen
De woning wordt langzamerhand steeds meer 
multifunctioneel. Mensen combineren wonen en 
werken en met het beleid van langer thuiswonen 
ontvangen steeds meer ouderen zorg aan huis. 
Woningen worden gebruikt voor vakantieverhuur en 
dankzij technologische innovatie zijn steeds meer 
woningen ook producent van elektriciteit en warmte. 

Gevolgen van nieuwe manier van werken
Ontwikkelingen in de samenleving als de groei van 
het aantal eenpersoonshuishoudens en de toename 
van het aantal zzp’ers en flexwerkers leidt ook tot 
meer vraag naar goedkopere woningen. 

Een veerkrachtig en 
ruimtelijke antwoord binnen 
een veranderende context

12 juli 2018
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Centrumvisie &
ontwikkelprincipes

Restaurant The Pool
Foto: thestudenthotel.com



De centrumvisie voor de kern Bladel 
beschrijft de ambitie tot 2040. 

Binnen de kaders van deze 
centrumvisie zijn verschillende 
ingrepen kansrijk en krijgen nieuwe 
iniatieven een plek.
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Dorps Stads
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de next
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Voorzieningen 
handhaving

Bladel naar 2040

Veerkrachtig, verbonden 
en ondernemend

De eerder geschetste extreme perspectieven 
bevinden zich in de uiterste hoeken van de 
kwadranten. Deze uiteindelijke visie ligt richting het 
midden maar nog wel in het roze kwadrant. Het roze 
perspectief wordt aangevuld met aspecten uit de 
andere perspectieven.

Onderneem de 
next economy
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In deze centrumvisie ligt de 
focus nadrukkelijk op:

•	 Bladels ondernemersschap

•	 verblijfskwaliteit

•	 multimodale bereikbaarheid

•	 onderwijs en bedrijvigheid zichtbaar in 

het centrum

•	 diversiteit aan functies

•	 dubbelgebruik ruimte

•	 constante levendigheid

Om deze focus te waarborgen zijn er op de volgende 
pagina’s ruimtelijke en sociaal-economische principes 
beschreven. 

Na deze principes tonen we een kansenkaart waarop 
zichtbaar is wat de visie ruimtelijk kan betekenen. Het 
is nadrukkelijk geen plankaart maar een mogelijke 
ruimtelijke invulling van het kader.

Bij aanvang van deze visie waren er al een aantal 
concrete initiatieven bekend en deze visie geeft 
deze intiatieven een duidelijke plek als deelproject. 
Deze deelprojecten worden kort omschreven op 
pagina 42-43 en bieden houvast voor het wegen 
van verschillende initiatieven en ondersteunt bij het 
beargumenteren van een beslissing bij specifieke 
kwesties.
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Winkelen, bedrijvigheid en wonen in het 
kernwinkelgebied versterken elkaar. Woningen 
zorgen voor ogen op straat en levendigheid 
buiten de openingstijden.  

Door te bouwen voor starters en ouderen, wordt 
het aanbod in Bladel meer divers. Dit schept 
ruimte binnen de woningmarkt. Mogelijke 

Ondernemend kan er veel in Bladel en er mag 
ook veel gebeuren. Ondernemersgeest is een 
van de pijlers van het toekomstige centrum. 
Het kernwinkelgebied van Bladel vormt dé plek 
voor ondernemers om zich te laten zien en 
samenwerkingen aan te gaan.

Het bedrijfsleven, agrirische bedrijven uit de 
omgeving en onderwijsinstellingen zullen de 
mogelijkheid krijgen om zichzelf in het centrum 

woontypes zijn bovenwoningen, starterswoningen, 
woon-werkwoningen en levensloopbestendige 
appartementen.

te laten zien en producten en diensten aan te 
bieden.  

Verder zal er ingespeeld worden op de 
toenemende trend en vraag naar flexkantoren en 
vergaderruimtes.
Toeristen en recreanten komen hier voor hun 
boodschappen en om zich te laten inspireren 
door de lokale ondernemersgeest.

Vier principes voor een veerkrachtig, verbonden en 
ondernemend centrum van Bladel

Differentieer het woningaanbod in het centrum

Maak de verschillende vormen van ondernemersschap zichtbaar in 
het kernwinkelgebied, zet in op samenwerking en diversiteit
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P

Vergroening van het centrum verhoogt de 
verblijfskwaliteit en toegankelijkheid, vermindert 
hittestress en draagt bij aan klimaatadaptatie. 

Het vele groen in de omgeving wordt gezien als 
kwaliteit, er is ruimte om deze kwaliteiten in het 
kernwinkelgebied voelbaar te maken. 
Groene routes naar het buitengebied worden 
gecombineerd met veilige fiets- en wandelroutes.

Verbonden met de regio, met omliggende 
woonbuurten en onderling in het centrum. Bladel 
kan enkel profiteren van alle ondernemerschap 
en diversiteit aan functies als het goed bereikbaar 
is, multimodaal en voor iedereen toegankelijk.
Met een duidelijke parkeerstrategie voor het 
kernwinkelgebied en optimaal dubbelgebruik blijft 
er voldoende ruimte over voor veilige fiets- en 
wandelpaden. 

De verbinding met omliggende bedrijvigheid, 
agrarische sector en onderwijsinstellingen moet 
fysiek goed vormgegeven worden. Nieuwe 
deelmobiliteitsystemen kunnen dit faciliteren.

Naast fysieke bereikbaarheid is ook de 
online bereikbaarheid van belang in de next 
economy. Een online platform kan bijdragen aan 
uitwisseling tussen initiatieven, ondernemers en 
bewoners. 

Maak de groene kwaliteiten van de omgeving voelbaar in de kern

Verbeter multimodale bereikbaarheid
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Short stay
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Deelplatform voor mobiliteit
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Bovenwoningen
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Structuur en kansenkaart

Onderstaande afbeelding is nadrukkelijk geen 
ontwerp maar toont de kansen voor het centrum 
van Bladel. Deze mogelijke invulling voor het 
kernwinkelgebied laat zien hoe verschillende ingrepen 
naast elkaar een plek kunnen krijgen. De aangegeven 
ingrepen zijn niet locatiespecifiek en kunnen zo ook 
op andere locaties en in andere panden plaatsvinden. 
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structuur Bladel
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Bladel naar 2040

Veerkrachtig, verbonden 
en ondernemend

Onderneem de 
next economy
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Deelprojecten op 
sleutellocaties binnen het 
centrum
Het centrum is op te delen in verschillende 
deelprojecten. Deze deelprojecten zijn hieronder 
omschreven en er is aangegeven hoe deze ingevuld 
worden binnen deze visie. Ze bieden houvast voor het 
wegen van verschillende initiatieven en ondersteunen 
bij het beargumenteren van een beslissing. Een aantal 
randvoorwaarden vormen de basis waarin nog veel 
flexibiliteit mogelijk is.

Marktplein
Met een mix aan levendige en uitnodigende functies 
in de plint van de omliggende gebouwen vormt de 
Markt de huiskamer voor iedereen. Het marktplein 
is goed bereikbaar. Het is de plek waar bewoners, 
ondernemers en ook bezoekers samenkomen.
Mogelijke functies rond het Marktplein zijn: horeca, 
Den Herd, maatschappelijke en culturele functies, een 
hotel, flexkantoren, een supermarkt en deelmobiliteit.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis zal 24 uur per dag en 7 dagen 
per week een gemeenschapshuis vormen aan het 
Marktplein. Dit past bij de bovengenoemde ambitie 
voor het Marktplein. 
Om de levendigheid ook buiten kantooruren te 

garanderen wordt het mogelijk om de lege ruimtes 
in het gemeentehuis te gebruiken als flexkantoren, 
vergaderruimtes of het gebruik van ruimtes voor 
exposities en evenementen; ‘space as a service’. 
Op termijn kunnen nieuwe functies, anticiperend op 
mogelijke gemeentelijke veranderingen, een groter 
deel van het gebouw innemen. 

Sniederslaan
Door vergroening, een diversiteit aan functies, het 
ontmoedigen van autoverkeer en het stimuleren 
van langzaam verkeer wordt de Sniederslaan 
een levendige en fijne plek om te winkelen en te 
verblijven. 
Het huidige winkelaanbod kan aangevuld en versterkt 
worden met nieuwe type bedrijvigheid. Bedrijven die 
op de bedrijventerreinen gevestigd zijn en agrarische 
bedrijven uit de omgeving kunnen hun producten 
en diensten aanbieden op een zichtbare locatie in  
Bladel. Naast bedrijven kan er ook een wisselwerking 
ontstaan met de onderwijsinstellingen uit de 
omgeving door werk tentoon te stellen en cursussen 
en workshops te geven in het kernwinkelgebied. 
Ruimte voor start-ups en pop-ups of nieuw type retail 
zoals een electronicazaak vormen ook een aanvulling 
op het bestaande aanbod van het kernwinkelgebied.

Burgemeester van Houdtplein
Bij de historische panden aan het Burgemeester 
van Houdtplein past een ingetogen sfeer met een 
hoge verblijfskwaliteit. Door vergroening van het 

koppel ondernemersruimte 
aan mobiliteit

functionele en fysieke verbinding 
naar bedrijven uit de buurt

meer dubbelgebruik 
parkeren levert meer 
ruimte op op straat de Markt als huiskamer

van Bladel

flexibel ruimte gebruik 
zorgt voor meer mogelijke 
activiteiten en wisselwerking
‘space as a service’
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plein ontstaat een unieke locatie met een hoge 
verblijfskwaliteit in het centrum.
De omliggende panden kunnen mogelijk gevuld 
worden met functies uit de zorg- en/of toerisme 
sector. 

Gindrapassage
De Gindrapassage ligt in de luwte van de activiteiten 
in de Sniederslaan. Doordat de passage buiten 
de halterstructuur valt, ligt hier een kans voor 
herontwikkeling naar woningen gerelateerd aan het 
centrum, een prettige verblijfsplek voor bewoners. 
De bedrijvigheid van de Sniederslaan kan deels 
blijven bestaan in de Gindrapassage door hier woon-
werkwonigen te realiseren. Ook hofjeswoningen 
vormen hier een mogelijkheid.

Varkensmarkt
De Varkensmarkt moet gezien worden als onderdeel 
van het marktgebied. De gehele noordkant van het 
Marktplein moet inclusief de verbindingen met de 
omgeving als een ruimtelijk en programmatisch 
geheel gezien en ontwikkeld worden. 
Of de Varkensmarkt een parkeerplaats blijft, 
bebouwd wordt met woningen of kantoren of een 
andere functie krijgt, hangt dus volledig af van de  
ontwikkeling van de rest van het gebied.

Den Herd
Den Herd vormt het hart van de gemeenschap en 
krijgt een centrale locatie in het centrum van Bladel. 
Den Herd krijgt een gezicht en een ingang gericht 

naar het Marktplein. Het gebouw is goed zichtbaar 
en toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij 
Bladel. Den Herd stimuleert samenwerkingen en 
vormt een combinatie van verschillende culturele 
en maatschappelijke functies. Hierbij kan gedacht 
worden aan de seniorenvereniging, de bibliotheek, 
Podium 10, Ambiani, flexplekken etc. 

Supermarkten
De plaatsing en hoeveelheid supermarkten 
moet in evenwicht zijn met vraag een aanbod. 
De supermarkten vormen ankers binnen het 
centrumgebied en moeten goed toegankelijk zijn. 
De Jumbo op de huidige locatie valt buiten het 
kernwinkelgebied. Nieuwe supermarkten en eventuele 
uitbreidingen liggen, volgens het haltermodel, goed 
bereikbaar aan het Marktplein met een entree naar 
het plein gericht, of aan het andere uiteinde van het 
haltermodel; rond de kerk en de bestaande AH. 

Mobiliteitsvisie
De centrumvisie is mede afhankelijk van een goed 
bereikbaar centrum. Momenteel zijn er voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig. Echter een groot deel 
hiervan (leegstaande private garages) is slechts 
beperkt toegankelijk. Door een meer integrale 
parkeerstrategie op te zetten waar optimaal wordt 
ingezet op dubbelgebruik blijft het centrum van 
Bladel goed toegankelijk per auto. Daarnaast biedt dit 
efficiënter gebruik van de ruimte mogelijkheden voor 
meer groen en verblijfskwaliteit.

mix woonvormen 
in een levendig 
centrum kopen en 

maken vullen 
elkaar aan

koppel 
ondernemers 
aan onderwijs

gedeeltelijk autoluw 
schept ruimte 
voor ondernemers, 
verblijf en groen flexibele huur voor 

start-ups en jonge 
ondernemers

dorpspark draagt bij 
aan verblijfskwaliteit 
en klimaatadaptatie

koppel 
fietsroutes 
aan groene 
structuren

groene routes 
leggen de 
link met het 
buitengebied

het dorpslint als natuurlijke 
entree tot het centrumprogrammeer 

groene ruimte
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Na het opstellen van de centrumvisie 
moet deze gerealiseerd worden. Om 
dit met de gewenste kwaliteit te 
verwezenlijken is het belangrijk een 
overzichtelijk, gestroomlijnd proces te 
volgen waarbij er........

De visie ligt er. 
En nu samen verder!
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Van visie naar resultaat

Deze centrumvisie is de aanzet voor een langer 
proces waarin het centrum verder vormgegeven zal 
worden. 
Dit document definieert verschillende dragende 
structuren van het centrumgebied. Ruimtelijk, 
programmatisch en organisatorisch.
Daarnaast legt de visie samen met het kader de basis 
voor verschillende deelprojecten die tot realisatie 
kunnen worden gebracht. Het document biedt tevens 
kansen voor mogelijke nieuwe initiatieven die nog 
naar boven kunnen komen.

De opzet en aanzet voor deze structuren, projecten 
en initiatieven is in deze visie beschreven. In 
een vervolgproces werken we deze structuren, 
deelprojecten en initiatieven samen met de diverse 
stakeholders verder uit, om zo tot een breed 
gedragen, licht en wendbaar plan te komen dat 
tegelijkertijd robuust is.

Structuren
Een robuust ruimtelijk kader waarmee de 
hoofdelementen van de ontwikkeling worden 
georganiseerd ligt hierbij al op tafel. De visie gaat 
bijvoorbeeld uit van een duidelijk haltermodel 
en zet in op de “next economy” bedrijven en de 
ondernemersgeest van Bladel. Dit biedt zekerheid 
en houvast voor diverse projecten, hun investeerders 
en gebruikers. Het ruimtelijk raamwerk vormt de 
structuur van het plangebied. Dit raamwerk kan 
geleidelijk tot ontwikkeling worden gebracht. 
De structuren vormen ook de basis voor verdere 
communicatie van de centrumvisie. Een goede 
marketingstrategie is de aanjager voor kansrijke 
initiatieven. Digitale bereikbaarheid en het profileren 

van de positie van Bladel binnen De Kempen en de 
MRE zijn ook voorbeelden van structuren die mede 
het succes van de centrumvisie bepalen.
Om deze structuren te identificeren en verder 
concreet te maken wordt een interactief 
vervolgproces ingezet.

Projecten
Binnen de structuren van het ruimtelijk raamwerk 
ontstaan deelgebieden waar qua programma, 
maatvoering, oriëntatie, architectonische 
verschijningsvorm en inrichting heel verschillende 
ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Dat levert 
flexibiliteit op, onder meer in volgorde en tempo van 
ontwikkeling. Voor elk deelgebied worden specifieke 
regels en randvoorwaarden verder gespecificeerd; 
gebiedspaspoort. Deze regels zijn helder, en niet meer 
dwingend dan noodzakelijk. Ze zijn er ook op gericht 
om tijdelijke functies en gebruik mogelijk te maken. 
Het formuleren van duidelijke gebiedspaspoorten 
voor verschillende deelgebieden is een mogelijk 
hulpmiddel om tot een wenselijke uitwerking te 
komen passend binnen de centrumvisie.

Initiatieven
De ruimtelijke structuren, deelgebieden en 
randvoorwaarden dienen flexibel te zijn in opzet, 
om diverse type initiatieven te kunnen integreren. 
De kaders van de verschillende structuren zal in 
de basis voldoende zijn om initatieven af te wegen. 
Het kan zijn dat op termijn deze kaders bijsturing 
nodig hebben. Hiervoor is dan geen compleet 
nieuwe visie noodzakelijk, maar een continue open 
gesprek met de verschillende stakeholders in het 
kernwinkelgebied.

  Ruimtelijke structuur: Haltermodel

Supermarkten

Gemeentehuis

Varkensmarkt

Grindrapassage Initiatief
Initiatief

Initiatief

Initiatief
Initiatief

Initiatief Initiatief

Initiatief

Den Herd

Bedrijventerrein Mobiliteit

Sniederslaan Toerisme

Markt

Agrarische bedrijven

Marketing en communicatie

 Programmatische structuur: “Next Economy” - ondernemersgeest

 Programmatische structuur: aantrekkelijk & divers centrumgebied

Ruimtelijke structuur: Vergroenen

Differentieer het 
woningaanbod in 
het centrum

Maak 
ondernemersschap 
zichtbaar, zet in op 
samenwerking en 
diversiteit

Verbeter  
multimodale 
bereikbaarheid

Maak groene 
kwaliteiten  
van de omgeving 
voelbaar in de kern

Uit de vier principes volgen verschillende structuren waarbinnen projecten en initiatieven een plaats krijgen
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Geraadpleegde nota’s, data en beleidsstukken die 
ten grondslag hebben gestaan bij de ontwikkeling 
van deze visie:
•	 More for You (2015), Gemeente Bladel: Marktscan
•	 Berenschot (2017), De ambities, opgaven en 

uitdagingen van de gemeente Bladel
•	 Ik Onderneem!, Rabobank & AnalyZus 

(2017), Metropool regio Eindhoven: 
Koopstromenonderzoek in de MRE

•	 BUUR (2018), Masterplan De Egyptische Poort
•	 Accent adviseurs (2016), Parkeren centrum 

Bladel: Parkeerdruk en gebruik Sniederslaan
•	 Plannendokter (2017), Verkenning inpassing 

vergrote Jumbo supermarkt centrum Bladel
•	 BRO (2017), Bladel, analyse 

supermarktontwikkelingen
•	 DTNP (2018), Verkenning haalbaar programma 

Bladel-centrum
•	 De Brabantse Kempen (2017), 

Uitvoeringsprogrammka Kempenvisie 2017-2019: 
Samen op pad in de Brabantse Kempen

•	 VS&P & NL RNT (2016), Samen op pad in 
de Brabantse Kempen: Gezamenlijke Visie 
Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

•	 geWOON architecten (2016), Verkenning 
verplaatsen Den Herd en uitbreiden Jumbo te 
Bladel

•	 Gemeente Bladel (2015), Vastgestelde Ruimtelijke 
visie ‘Centrum Bladel’ (raad 21 mei 2015)

•	 Gemeente Bladel (2018), Woonvisie Gemeente 
Bladel 2016 “De juiste woning op de juiste plek!” 
Actualisaite 2018

•	 Companen (2018), Woningstichting De 
Zaligheden: Factscheets Verkennende analyse 
voor strategisch voorraadbeleid

•	 Woningstichting de Zaligheden (2018), Foto-
opname 3 oktober 2018 rondon Charel 
Baelemanspad & Smidseind te Bladel

•	 Woningstichting de Zaligheden (2018), 
Herontwikkeling locatie WSZ Charel 
Baelemanspad - Smidseind Bladel 

•	 Vereniging van Vastgoedeigenaren 
Bedrijveninvesteringszone Centrum Bladel (2018), 
Visie op het centrum van Bladel

Grote mate van 
ondernemersschap 
en samenwerkingen

Hart van de 
gemeenschap

Diversiteit aan 
functies

Electrisch vervoer 
geïntegreerd 
in de openbare 
ruimte

Fijne 
verblijfskwaliteit

Focus op fiets 
en voetgangers
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