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1 INLEIDING 
 

1.1 Inleiding 

Aanleiding en doel planontwikkeling 
Op circa 2 kilometer ten noordoosten van het dorp Haaren is, relatief geïsoleerd van overige 
bebouwingsconcentraties, recreatiegebied De Noenes gelegen. Het recreatiegebied bestaat uit 
240 aan elkaar grenzende percelen waarop recreatieverblijven zijn toegestaan, gelegen in een 
omgeving met puinverharde en onverharde wegen met daartussen (gefragmenteerd) enkele 
bospercelen en grasland. De Noenes is gelegen tussen het beekdal van het Helvoirts Broek en 
de Belverse Akkers.  
 
De Noenes betreft een bebouwingscluster dat in de loop van enkele decennia organisch is 
gegroeid op basis van een ruimtelijke clustering van initiatieven tot het oprichten van 
recreatieverblijven. Deze ruimtelijke clustering is niet tot stand gekomen op basis van één 
vooraf opgestelde ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, maar op basis van een efficiënte 
verkaveling van aan elkaar grenzende gronden van één of enkele grondeigenaren. Deze 
verkaveling, en vervolgens bebouwing daarvan door particulieren, heeft plaatsgehad over 
enkele decennia, waardoor er géén samenhangend en uniform bebouwingsbeeld aanwezig is. 
Op de ruime kavels zijn slechts relatief kleinschalige bouwwerken toegestaan, waardoor er veel 
particulier groen aanwezig is. Gelet op deze ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis heeft er géén 
bedrijfsmatige exploitatie van het recreatiegebied plaats, zijn er géén centrale voorzieningen 
(zoals op recreatieparken gebruikelijk) en zijn de wegen binnen het recreatiegebied voor een 
ieder toegankelijk (afwezigheid van slagbomen). Enkele wegen zijn openbaar, andere wegen 
zijn particulier eigendom. Binnen het recreatiegebied is eveneens geen Vereniging van 
Eigenaren actief, waarbinnen het beheer van de gezamenlijke openbare ruimte plaats heeft. 
 
Vanwege de organisch gegroeide, niet planmatige, opzet van het recreatiegebied en daarnaast 
het ontbreken van beheermatige waarborgen (bedrijfsmatige exploitatie, verdeling 
grondeigendom of beheerorganisatie), is het behoud en de versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit van het recreatiegebied (zowel intern als extern) geen vanzelfsprekendheid. Een 
dergelijke noodzakelijke versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de nabije toekomst ligt echter 
wél in de rede, nu de in het gebied aanwezige bebouwing reeds enkele decennia oud is. 
Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het recreatiegebied en de directe omgeving is, gelet 
op de verdeling van het grondeigendom, nagenoeg uitsluitend mogelijk op basis van de 
investeringsbereidheid van de afzonderlijke kaveleigenaren. 
 
Gebleken is dat de juridisch-planologische regeling van het recreatiegebied (bestemmingsplan 
stammende uit 1987, partiële actualisatie in 1997), één van de oorzaken is dat de 
investeringsbereidheid van de kaveleigenaren gematigd is. In het bestemmingsplan zijn de 240 
percelen namelijk bestemd voor ‘beperkte verblijfsrecreatie’, inhoudende ‘landschappelijke en 
recreatieve waarden met seizoensverblijfrecreatie in kampeermiddelen dan wel woonverblijven, 
die niet permanent bewoond mogen worden’. In tegenstelling tot de bestemmingsplanregeling, 
worden veel van de ‘kampeermiddelen en woonverblijven’ wel al geruime tijd permanent 
bewoond.  Met persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is in het verleden ruimte geboden om 
op 118 van de 240 percelen te kunnen wonen. Momenteel zijn nog 102 gedoogbeschikkingen in 
gebruik. Gelet op het juridische karakter van de beschikkingen, zijn veel eigenaren verminderd 
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bereid om noodzakelijke investeringen te plegen in de woonomgeving. Om de daarmee 
samenhangende verpaupering van het gebied te voorkomen is het gewenst om de juridisch-
planologische basis te actualiseren en te verbeteren, rekening houdende met de feitelijke 
situatie in het recreatiegebied.  
 
Het doel van het actualiseren van de juridisch-planologische regeling is het behouden van de 
huidige uiterlijke verschijningsvorm van De Noenes en daarnaast het versterken van de in én 
nabij het gebied aanwezige landschappelijke waarden. Om de investeringsbereidheid in 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de particuliere percelen te vergroten, een kostendrager te 
genereren voor landschappelijke versterking van het recreatiegebied als geheel en om een 
heldere regeling te treffen voor de feitelijke (bewonings)situatie is het gewenst om in een deel 
van de recreatieverblijven een gebruik ten behoeve van het ‘wonen’ toe te staan. Het is nog niet 
duidelijk voor hoeveel percelen dit gewenste toegestane gebruik ten behoeve van het ‘wonen’ 
aan de orde is. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat op circa 90% van de percelen een 
gebruik ten behoeve van het ‘wonen’ kan worden toegestaan.  
 
Gelet op de Wet ruimtelijke ordening dient een op te stellen actueel bestemmingsplan te 
voldoen aan de regels van de provincie Noord-Brabant. Deze regels zijn vastgelegd in de 
Verordening ruimte 2014 (geldend per 15 juli 2015). In deze verordening gelden ter plaatse van 
De Noenes grotendeels de regels ten aanzien van de ‘groenblauwe mantel’. Op basis van 
artikel 6.7 lid 1 onder b van de Verordening ruimte 2014 dient een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden die zijn gelegen in de ‘groenblauwe mantel’ zelfstandige bewoning 
van recreatiewoningen uit te sluiten. Geconcludeerd kan worden dat de gewenste juridisch-
planologische regeling, waarin een gebruik van recreatieverblijven voor het ‘wonen’ wordt 
toegestaan, in strijd is met de Verordening ruimte 2014.  
 
Aanleiding en doel herbegrenzingsverzoek Verordening ruimte 2014 
Om de gewenste juridisch-planologische regeling in werking te kunnen laten treden is een 
wijziging van de Verordening ruimte 2014 ter plaatse van De Noenes noodzakelijk. Een 
dergelijke wijziging is uitsluitend mogelijk, indien een dergelijke wijziging zich niet verzet tot 
provinciale belangen. Om te bepalen of provinciale belangen door de gewenste wijziging in het 
geding zijn, dient een afweging van verschillende aspecten te worden gemaakt. Als vertrekpunt 
hiervoor geldt het uitgangspunt dat een gemeente handhavend optreedt tegen permanente 
bewoning van recreatieverblijven.  
 
Slechts indien inspanningen op het gebied van handhaving in de loop der jaren niet tot een 
oplossing van problemen binnen een recreatiegebied leidt (bv. als gevolg van eerdere 
toepassing van de mogelijkheid van het Rijk om persoonsgebonden beschikkingen af te geven), 
is het mogelijk om deze afweging te maken. In deze afweging komen de bestaande kwaliteit 
van het gebied (onder meer bestaande uit de verscheidenheid en verspreiding van de types 
recreatieverblijven en de al dan niet toegestane permanente bewoningen), de gewenste 
ontwikkeling van het gebied en provinciale belangen als natuurontwikkeling, woningbouw, 
ruimtelijke kwaliteit en woon- en leefklimaat aan bod.  
 
Indien uit de afweging blijkt dat handhaving niet leidt tot oplossing van problemen in een 
recreatiegebied, de bestaande ruimtelijke kwaliteit diffuus is danwel verslechterd, de gewenste 
ontwikkeling niet het significant intensiveren of uitbreiden van bebouwing betreft en provinciale 
belangen niet onevenredig worden geschaad, dan is wijziging van de Verordening ruimte 2014 
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mogelijk. Een dergelijke wijziging heeft dan, gelet op eerdere gelijke verzoeken tot wijziging, de 
gedaante van een toevoeging van het planologische regime ‘gebied integratie stad – land’ ter 
plaatse van het recreatiegebied. Binnen dit regime is het mogelijk om, op basis van een 
integrale ruimtelijke visie, in een gebied stedelijke functies, recreatieve functies en de 
landschappelijke omgeving te ontwikkelen. Om een gewenste toevoeging van het regime 
‘gebied integratie stad – land’, dient te worden verzocht middels de daarvoor geldende 
procedure.  
 

1.2 Procedure tot herbegrenzing provinciale planologische regimes 

De procedure tot wijziging van de Verordening ruimte 2014 ten behoeve van het toevoegen van 
de aanduiding ‘gebied integratie stad - land’ en niet ondergeschikte aanpassingen van overige 
grensaanduidingen op de kaarten van de Verordening ruimte wordt éénmaal per jaar doorlopen. 
Verzoeken tot wijziging van de begrenzing dienen vóór 1 januari van dat jaar te worden 
aangeleverd bij de provincie. Een verzoek tot wijziging van de aangewezen gebieden moet aan 
een aantal criteria voldoen: 
• de reden van het verzoek moet worden aangegeven; 
• het verzoek gaat vergezeld van een onderbouwing in het licht van de provinciale 

structuurvisie en de gemeentelijke structuurvisie, en in het bijzonder in het licht van de 
onderbouwing van de aangewezen gebieden integratie stad - land, ecologische 
hoofdstructuur en dergelijke; 

• het verzoek gaat vergezeld van een duidelijke kaart met de in de Verordening ruimte 
aangegeven mate van nauwkeurigheid. 

 
De onderhavige ruimtelijke onderbouwing voorziet in een onderbouwing van het verzoek tot 
wijziging van de begrenzing in het licht van de gestelde criteria aan een dergelijk verzoek. Het 
verzoek houdt in de toevoeging van het ‘gebied integratie stad - land’ bij De Noenes. 
 

1.3 Ligging en begrenzing aangewezen gebied 

De Noenes betreft een bebouwingsconcentratie, gelegen circa 2 kilometer ten noordoosten van 
Haaren. In het gebied zijn  240 percelen gelegen op een oppervlak van circa 46 hectare. De 
240 percelen mogen bebouwd worden met recreatieverblijven volgens de regels uit het huidige 
bestemmingsplan. Het feitelijk gebruik van veel recreatieverblijven betreft het ‘wonen’. Circa 16 
van de 46 hectare is niet verkaveld en bestaat uit bossen en graslanden. De Noenes is relatief 
geïsoleerd gelegen vanwege de afstand tot dorpen als Haaren, Helvoirt en Esch. Deze relatieve 
isolatie komt mede tot stand als gevolg van de ligging aan het ontoegankelijke beekdal van het 
Helvoirts Broek in het noorden en het grootschalige aaneengesloten (waardevolle) 
akkercomplex van de Belverse Akkers in het zuiden. De Noenes is via de weg dan ook 
uitsluitend vanuit het oosten en westen bereikbaar.  
 
De Noenes wordt globaal begrensd door de Broeksteeg in het westen en noorden en de 
Scheurbroeksesteeg in het zuiden. Ten westen en noorden van de Broeksteeg zijn nog enkele 
kavels (recreatieverblijven, grasland, bos) gelegen welke tot De Noenes kunnen worden 
gerekend. Ook ten zuiden van de Scheurbroeksesteeg zijn nog circa 20 kavels gelegen welke 
tot het recreatiegebied kunnen worden gerekend. Gelet op het feitelijke gebruik van het 
recreatiegebied, wordt in deze ruimtelijke onderbouwing De Noenes verder geduid als 
‘buurtschap’. 
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1.4 Leeswijzer 

In de navolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de onderbouwing van het verzoek tot 
toevoeging van het regime ‘gebied integratie stad - land’ ter plaatse van De Noenes. Daarbij 
komen de criteria die in de procedure worden gesteld aan het herbegrenzingsverzoek aan bod. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige provinciale planologische regimes ter plaatse van 
De Noenes en wordt weergegeven welke wijziging gewenst is. In Hoofdstuk 3 wordt getoetst 
aan het provinciale ruimtelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het gemeentelijke 
ruimtelijke beleid. Hoofdstuk 5 bevat een analyse van het aangewezen gebied op basis van de 
lagenbenadering. Tot slot wordt een conclusie en eindafweging gegeven. 

Plattegrond De Noenes 

Luchtfoto De Noenes 
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2 AANGEWEZEN GEBIED WIJZIGING PLANOLOGISCHE REGIME 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke provinciale planologische regimes gelden ter plaatse 
van het plangebied. Vervolgens wordt weergegeven op welke gronden het gewenst is het 
regime ‘gebied integratie stad – land’ toe te voegen. 
 

2.2 Provinciale planologische regimes in het aangewezen gebied 

In het aangewezen gebied De Noenes zijn de volgende provinciale planologische regimes 
gelegen: ecologische hoofdstructuur, groenblauwe mantel, attentiegebied ehs, gebied 
beperkingen veehouderij, boringvrije zone, reserveringsgebied waterberging en 
cultuurhistorisch vlak. De kaartbeelden behorend bij deze regimes zijn weergegeven op de 
volgende pagina. 
 
Ten aanzien van deze regimes kan worden aangegeven dat slechts enkele regimes het gehele 
aangewezen gebied bedekken. Regimes als de ecologische hoofdstructuur, reserveringsgebied 
waterberging en cultuurhistorisch vlak zijn slechts van toepassing op enkele percelen behorend 
tot buurtschap De Noenes. 
 

2.3 Wijzigend provinciaal planologisch regime 

Het is gewenst om het regime ‘gebied integratie stad-land’ toe te voegen op de gronden die zijn 
weergegeven op het onderstaande kaartbeeld. Een vergroting van dit kaartbeeld is opgenomen 
in de bijlagen. Deze toevoeging is hoofdzakelijk gewenst om de bestemming ‘verblijfsrecreatie’ 
te kunnen wijzigen in ‘wonen’. Daarnaast worden nog enkele andere ondergeschikte wijzigingen 
voorgesteld. Deze wijzigingen hebben betrekking op het beperkt verruimen van de 
bebouwingsmogelijkheden, zodat deze aansluiten bij de hedendaagse normen. Daarnaast 
ontstaan er daardoor kansen voor verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de 
woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaartbeeld op perceelniveau 
met daarop weergegeven de 
gewenste toevoeging van het 
regime ‘gebied integratie stad-
land’. Een vergroting van deze 
kaart is opgenomen in de 
bijlagen. 
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3 TOETSING AAN  PROVINCIALE STRUCTUURVISIE NOORD-BRABANT 
 

3.1 Inleiding 

Het onderhavige verzoek houdt een wijziging van het planologische regime van de Verordening 
ruimte in. Deze verordening is één van de instrumenten die de provincie inzet op basis van de 
Wet ruimtelijke ordening. De basis voor de inzet van de Verordening ruimte is vastgelegd in de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO). Aanpassingen van de Verordening ruimte dienen 
derhalve te zijn terug te voeren op deze basis, de SVRO. In dit hoofdstuk komt aan bod op 
welke wijze de wijziging van het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse 
van De Noenes past in het provinciale beleid uit de SVRO. Daartoe wordt de opbouw van de 
SVRO gevolgd; in de eerstvolgende paragraaf komen de relevante ruimtelijke opgaven van 
Noord-Brabant aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de ruimtelijke keuzes die voortvloeien 
uit deze opgaven, dit zijn de provinciale belangen. Tenslotte wordt in de laatste paragraaf 
ingegaan op de diverse ruimtelijke structuren die de ruimtelijke keuzes verbinden met de 
opgaven. 
 

3.2 Provinciale ruimtelijke opgaven ter plaatse van buurtschap De Noenes 

De komende decennia staat de provincie Noord-Brabant voor een aantal maatschappelijke 
vraagstukken. Deze vraagstukken leiden, gecombineerd met de bestaande kernkwaliteiten van 
Noord-Brabant, tot een aantal ruimtelijke opgaven. In de SVRO worden de volgende 
maatschappelijke vraagstukken op basis van trends en ontwikkelingen onderscheiden die 
relevant zijn voor De Noenes: 

• Ruimtelijke kwaliteit staat onder druk 
Geconstateerd wordt dat Noord-Brabant voor de uitdaging staat om het stedelijk gebied 
verder te ontwikkelen en tegelijkertijd de groene en blauwe waarden van Noord-Brabant 
te versterken. De nabijheid van stad en land en de karakteristieke afwisseling tussen 
stad en land zijn belangrijke kwaliteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat in Noord-Brabant. Door de grote dynamiek bestaat het gevaar dat de 
samenhang, maar juist ook de verschillen tussen stad en land en de diversiteit aan 
kwaliteiten van natuur en landschap verloren gaan. Dynamiek en karakteristiek moeten 
goed op elkaar worden afgestemd. 
 

 Ter plaatse van De Noenes is sprake van een bestaand bebouwingscluster in het 
landschap. Voorgenomen wordt om de verschijningsvorm van dit 
bebouwingscluster te behouden en kwalitatief verder te versterken. Dit houdt géén 
significante uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden van het gebied in, maar 
uitsluitend een wijziging van het toegestane gebruik van ‘recreatiewoning’ naar 
‘wonen’ op een deel van de percelen. Doordat het niet gewenst is de bebouwing te 
intensiveren, blijft het contrast tussen stad en land behouden. 
 

• Veranderend klimaat 
Geconstateerd wordt dat de komende decennia het klimaat merkbaar gaat veranderen. 
Er komen vaker extremen in neerslag en de temperatuur gaat omhoog. Het water- en 
ecosysteem heeft hierin een vitale rol. Aan de ene kant moeten de pieken in de afvoer 
goed op worden gevangen. Aan de andere kant is er toenemende behoefte aan extra 



10 

Gemeente Haaren 

water om de droogtes te bestrijden. De opgave is om een klimaatbestendige 
ontwikkeling van Noord-Brabant te realiseren. 
 

 De Noenes is gelegen nabij een gebied bestemd voor Regionale waterberging en 
een Reserveringsgebied waterberging. Als gevolg van de voorgestane 
ontwikkeling van De Noenes wordt de geschiktheid van deze gebieden voor 
waterberging niet geschaad. De Noenes is gelegen op de flank van een 
dekzandrug (droogte-eiland), deze flank heeft een hydrologische functie voor het 
naastgelegen beekdal. Ter plaatse van De Noenes zijgt regenwater in de grond, 
om vervolgens als kwel in het Helvoirts Broek op te treden. Gelet op de functie van 
kwelwater voor de ecologische waarden in het Helvoirts Broek, dient de 
mogelijkheid tot het inzijgen van regenwater in De Noenes behouden te blijven. 
Een significante uitbreiding van het verharde en bebouwde oppervlak ter plaatse 
van De Noenes wordt niet voorgestaan, het onderhavige verzoek ziet toe op een 
gewenste wijziging van het gebruik van bestaande bebouwing. Zodoende wordt 
bijgedragen aan de opgave om klimaatbestendig te ontwikkelen. 

 
• Achteruitgang biodiversiteit 

Geconstateerd wordt dat, ondanks een grote inzet voor het vergroten, verbinden en 
verbeteren van natuurwaarden, nog steeds afname in biodiversiteit plaatsvindt in en 
buiten natuurgebieden. Het ecologische systeem in Noord-Brabant is en blijft 
kwetsbaar. De opgave is onder andere om natuurgebieden beter met elkaar te blijven 
verbinden en om de milieuomstandigheden te verbeteren. Buiten natuurgebieden staat 
de opgave om buiten de natuurgebieden de bescherming en vooral de ontwikkeling van 
natuurwaarden meer dan voorheen te koppelen aan de ontwikkeling van (nieuwe) 
functies zowel in het buitengebied als in en rond de stedelijke gebieden. 
 

 Ter plaatse van De Noenes zijn enkele percelen gelegen die behoren tot de 
ecologische hoofdstructuur. Ook het Helvoirts Broek behoort tot de ecologische 
hoofdstructuur. Het onderhavige verzoek ziet toe op een planologische wijziging 
die bijdraagt aan het duurzaam legaliseren van het huidige gebruik van de 
bebouwing ter plaatse van De Noenes. Niet voorgenomen wordt om het gebruik 
van het gebied te intensiveren. Zodoende wordt bijgedragen aan het behouden 
van de biodiversiteit in het gebied.  

 
De maatschappelijke vraagstukken waar Noord-Brabant voor staat dienen te worden 
gerealiseerd binnen de kernkwaliteiten van de provincie. De kernkwaliteiten van Noord-Brabant 
zijn gerelateerd aan de ontstaansgeschiedenis. De volgende kwaliteiten worden onderscheiden: 

1. De natuurlijke basis, hierin is met name de abiotische ondergrond van belang; 
2. Het ontginningslandschap; 
3. Het moderne landschap. 

 
Ad 1) Ten aanzien van de natuurlijke basis is zichtbaar dat De Noenes gelegen is nabij een 

beekdal. In de visie wordt geconstateerd dat het beekdalenstelsel van Noord-Brabant 
het kleinschalige landschap van het zandplateau dooradert. De provincie beschouwt de 
beken als de samenbindende structuur binnen het zandlandschap. Het beekstelsel 
binnen Noord-Brabant dient dan ook versterkt te worden. In het onderhavige plan wordt 
voorgestaan om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied te versterken dat grenst aan het 
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Helvoirts Broek. Het Helvoirts Broek is door zijn lage en natte ligging een relatief 
ontoegankelijk gebied. Een van de manieren om de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van 
De Noenes te verbeteren is om één van de beken uit het bekenstelsel toegankelijker en 
daarmee zichtbaarder te maken, dit versterkt de samenbindende structuur. 

 
Ad 2) Gedurende een eeuwenlang proces heeft de mens deze natuurlijke basis omgevormd 

tot een agrarisch cultuurlandschap. De provincie heeft op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart in beeld gebracht waar de vroegere ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis nog goed afleesbaar zijn. Het onderscheid tussen beken, 
akkers, jonge en oude ontginningen, heide, vennen en gehuchten is kenmerkend. In het 
onderhavige gebied is de agrarische transformatie (in de vorm van bosbouw) nog goed 
zichtbaar. Hierop wordt teruggekomen in Hoofdstuk 5. 

 
Ad 3) Na de agrarische transformatie heeft Noord-Brabant nog een transformatie ondergaan, 

namelijk van rurale provincie naar een meer verstedelijkte en geïndustrialiseerde 
samenleving. Verstedelijking heeft hierbij bewust over de gehele provincie 
plaatsgevonden. De opgave is om een balans te vinden tussen rode en groene 
ontwikkelingen en het contrast tussen stad en land, het mozaïek, te behouden en 
verder te ontwikkelen en door meer in te zetten op verstedelijking die de identiteit van 
stad of dorp in relatie tot het landschap versterkt. In het zandlandschap van de regio 
Noordoost-Brabant staat deze opgave in het teken van het versterken van het 
cultuurhistorische kleinschalige karakter van het landschap. De Noenes is een gebied 
dat zich niet heeft ontwikkeld op basis van het cultuurhistorische kleinschalige karakter 
van het landschap. De bebouwingsconcentratie is tot stand gekomen op basis van een 
ruimtelijke clustering van initiatieven van particulieren, waarbij die clustering zich heeft 
voorgedaan op basis van grondeigendommen. Omdat De Noenes op een relatief 
geïsoleerde plaats in het landschap is gelegen en de bebouwing daarnaast weinig 
zichtbaar is, is de bebouwingsconcentratie geen storend element in het omliggende 
landschap. De ontwikkeling van De Noenes staat dan ook in het teken van het 
behouden van deze ruimtelijke kwaliteit van de bebouwingsconcentratie. Door het 
behoud van deze kwaliteit wordt een bijdrage geleverd aan het behouden van het 
mozaïek van landschapsstructuren.  

 

3.3 Provinciale belangen ter plaatse van buurtschap De Noenes 

De opgaven, zoals geformuleerd door het in beeld brengen en koppelen van de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen aan de Brabantse kernkwaliteiten, leiden tot het maken van ruimtelijke 
keuzes. Deze keuzes zijn vertaald in dertien provinciale belangen. De onderhavige visie draagt 
bij aan de volgende provinciale belangen. 
 
Belang 1: Regionale contrasten 

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen spelen in op de karakteristieken van de Brabantse 
landschappen. Ook cultuurhistorische waarden worden betrokken bij ontwikkelingen. 
Landschappen met een hoge cultuurhistorische waarde worden op gebiedsniveau 
behouden. Ook kan worden ingespeeld op hoogteverschillen, bijvoorbeeld door het 
behouden van reliëf of door het behoud van zicht op reliëfvormen. 
 

 Landschappen met een hoge cultuurhistorische waarde op gebiedsniveau zijn in 
de Verordening ruimte 2014 geduid als ‘cultuurhistorisch vlak’. De Noenes is 
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gelegen tussen twee cultuurhistorische vlakken, ten eerste het vlak ‘Belversche 
Akkers’ ten tweede ‘Het Helvoirtsche Broek’. De Belversche Akkers worden, zo 
vermeld de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) gekenmerkt door het 
onbebouwde open akkercomplex, de krans van bebouwing er omheen, de 
historische boerderijen en het micro-reliëf. De CHW beschrijft dat ‘de boerderijen 
vanouds in een ring rondom het centrum lagen, aan wegen die op de grens van 
de beekdalen zijn aangelegd’. Voorts wordt vermeld dat ‘de lager gelegen 
gronden werden gebruikt als hooi- en weiland. Het akkercomplex is omgeven 
door de bebouwing van Belvert (al in 1350 vermeld), Heesakker, Noenes en ’t 
Eind’. In tegenstelling tot wat op de CHW is vermeld, is ter plaatse van De 
Noenes geen sprake van ‘boerderijen op de grens van hoog en laag’. Weliswaar 
was er in een vroeg stadium sprake van bebouwing, maar deze was eerder 
incidenteel te noemen dan een daadwerkelijke ‘bebouwingsstructuur’. Het 
ontbreken van een bebouwingsstructuur, zoals bijvoorbeeld ter plaatse van 
Belvert wel het geval is, heeft zijn oorzaak in de specifieke ligging van De 
Noenes. Hier wordt navolgend, in de analyse op basis van de lagenbenadering, 
op teruggekomen. Het tweede aangrenzende vlak, ‘Het Helvoirtsche Broek’, 
wordt gekenmerkt door: de smalle strookvormige percelering, de broekbosjes en 
de openheid. De kenmerken zijn niet aanwezig ter plaatse van De Noenes. Wel 
wordt op de CHW vermeld dat: ‘de bosjes en singels van de camping Noenes 
passen goed in het historische beeld’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geconcludeerd kan worden dat De Noenes naar zijn specifieke karakteristiek tot 
géén van beide gebieden behoort én hier tevens geen duidelijke ruimtelijke 
relatie mee heeft. De Noenes is te laaggelegen en te vochtig om in gebruik te 
worden genomen als akker en ligt te hoog om tot het beekdal (hooiland) te 
behoren. Gelet op deze ligging is, het historische grondgebruik in ogenschouw 

Belversche Akkers 

Het Helvoirtsche Broek 

Vughtse Hoeven 
en Beukenhorst 

Kerkeind 

Haarendael 
De Eikenhorst 
en Sparrenrijk

Weergave van Cultuurhistorische vlakken (bruin) met bijbehorende namen. Buurtschap De Noenes 
(blauwe ster) is gelegen tussen twee cultuurhistorische vlakken. 
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nemende, een eigen karakteristiek ontstaan. Vanwege de grote hoeveelheid 
volwassen groen (bosjes en singels) en de afscherming van de bebouwing 
hierdoor, doet de bebouwing (ondanks dat deze niet op basis van een 
cultuurhistorisch patroon tot stand is gekomen) geen afbreuk aan het landschap. 
Gewenst is om deze karakteristiek in stand te houden. 

 
Belang 3: Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem 

De rivieren en beken vormen binnen Noord-Brabant de samenbindende 
waterstructuur. Bij toekomstige ontwikkelingen in stad en land wil de provincie dat het 
patroon van beken beter beleefbaar wordt. De water-, natuur- en recreatieve 
ontwikkelingen worden sterker aan dit patroon gekoppeld en het systeem wordt meer 
ingericht en afgestemd op de gevolgen van de klimaatverandering. Dorpen en steden 
verbeteren de relatie met de bekenstructuur. Dit betekent dat de beken als 
doorgaande structuur meer kwaliteit krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de 
grensoverschrijdende relaties van natuurgebieden en het watersysteem. De 
ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door het natuursysteem nog beter aan het 
watersysteem te koppelen. 

 
 Het Helvoirts Broek neemt een bijzondere positie in binnen de Noord-Brabantse 

bekenstelsels. Het beekdal is namelijk relatief laag gelegen, kent een extreem 
vochtig milieu en er heeft zich veenvorming voorgedaan. Hierdoor is het gebied 
lange tijd moeilijk te ontginnen geweest. Dit heeft zich tot in de huidige tijd 
vertaald in een relatief slechte toegankelijkheid van het gebied. Het beekdal is 
dan ook weinig beleefbaar voor de recreant. De Noenes is één van de weinige 
gebieden dat grenst aan het Helvoirts Broek, waar vandaan het beekdal wél goed 
beleefbaar is. Door kwaliteitsverbetering van De Noenes kan het gebied 
aantrekkelijker worden gemaakt voor dagrecreanten, waardoor ook het beekdal 
voor deze doelgroep beter beleefbaar wordt. 

 
Belang 7: Concentratie van verstedelijking 

De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de 
steden en de kernen in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende 
kwaliteiten worden ontwikkeld voor wonen en werken rond de steden en in het 
landelijk gebied. In het landelijk gebied bieden vitale kernen landelijke en meer 
kleinschalige woon- en werkmilieus. Ontwikkelingen voor wonen, werken en 
voorzieningen zijn gericht op de eigen behoefte. Bij de opgave voor wonen en werken 
wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen kwaliteiten, de inzet op 
herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. 
 

 De Noenes is een bestaand bebouwingscluster tussen Haaren, Helvoirt en Esch. 
Beoogd wordt de bebouwingsconcentratie te bestemmen naar het huidige 
gebruik van de bebouwing, zodat de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterkt 
kan worden. De Noenes verwordt daarmee van een recreatiegebied tot een 
bijzonder landelijk woonmilieu. 

 
Belang 10: Groene geledingszones tussen steden 

In het verstedelijkte gebied van Tilburg, Eindhoven-Helmond en Uden-Veghel zet de 
provincie in op behoud en ontwikkeling van groene geledingszones tussen de grote 
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stedelijke kernen. De geledingszones hebben als doel de openheid tussen de 
stedelijke gebieden te garanderen. Dit wil de provincie bereiken door in te zetten op 
de verbetering van de groene en recreatieve kwaliteiten van deze gebieden. Dit draagt 
bij aan een gezond, schoon en aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat van Noord-
Brabant. 
 

 De Noenes is een bestaand bebouwingscluster tussen Haaren, Helvoirt en Esch. 
Voorgenomen wordt om uitsluitend het toegestane gebruik van de bebouwing te 
wijzigen. Geconcludeerd kan worden dat deze beoogde ontwikkeling niet leidt tot 
een aantasting van de openheid tussen de stedelijke gebieden. 

 
Nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de provinciale belangen bieden kansen voor behoud 
en ontwikkeling van het landschap. Hoofdregel daarbij is dat ontwikkelingsruimte bijdraagt aan 
de ruimtelijke kwaliteit; essentieel daarbij is dat de basis van Noord-Brabant (kernkwaliteit) op 
orde blijft. Dit principe is verwoord in de term ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. Deze term houdt mede 
in dat het bieden van nieuwe planologische ruimte aan ontwikkelingen in principe niet mogelijk 
is. Het provinciaal beleid gaat er vanuit dat er voldoende mogelijkheden bestaan in VAB’s en 
door herstructurering en hergebruik van bestaande locaties. De Noenes kan worden 
aangemerkt als een ‘bestaande locatie’ welke, om de huidige kwaliteiten te behouden, dient te 
worden getransformeerd. Om deze transformatie, welke door de ruimtelijke structuur nagenoeg 
uitsluitend mogelijk is door investeringen van de particuliere eigenaren, mogelijk te maken dient 
het toegestane gebruik van de recreatieverblijven te worden gewijzigd naar ‘wonen’.  
 

3.4 Provinciale ruimtelijke structuren ter plaatse van buurtschap De Noenes 

Inleiding 
De belangen van de provincie Noord-Brabant zijn vertaald in vier ruimtelijke structuren die 
terugkomen in de SVRO. Dit zijn de stedelijke structuur, groenblauwe structuur, het landelijk 
gebied en de infrastructuur. Voor het aangewezen gebied De Noenes is met name de 
groenblauwe structuur van belang.  
 
Groenblauwe structuur 
Toetsingskader 
De provincie wil in de groenblauwe structuur het volgende bereiken: 
• Positieve ontwikkeling van de biodiversiteit; 
• Robuuste en veerkrachtige structuur; 
• Natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken; 
• Gebruikswaarde natuur en water versterken. 

 
Binnen de gemeente Haaren is de groenblauwe structuur gekoppeld aan het relatief fijnmazige 
en afwisselende dekzandlandschap dat dooraderd wordt door een patroon van beekdalen. Dit is 
de samenhangende structuur binnen de dekzandgebieden. De groenblauwe structuur bestaat 
uit drie verschillende typen. De Noenes is gelegen in de ‘groenblauwe mantel’. 
 
Ten aanzien van de groenblauwe mantel zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits 
deze bestaande natuur-, bodem- en of waterfuncties respecteren, deze bijdragen aan een 
kwaliteitsverbetering van de functies of bijdragen aan het (cultuurhistorisch) waardevolle 
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landschap. Daarbij is aandacht voor plant- en diersoorten. Het beleid is er op gericht dat de 
belevingswaarde en recreatieve waarde van het gebied toeneemt.  
 
Beoordeling 
Buurtschap De Noenes is geheel gelegen in de groenblauwe structuur. Het wijzigen van het 
toegestane gebruik van ‘recreatieverblijf’ naar ‘woning’ betreft een stedelijke ontwikkeling. Een 
dergelijke wijziging is, gelet op de ligging buiten een stedelijk gebied, niet passend binnen de 
groenblauwe structuur omdat deze wijziging niet per definitie positief bijdraagt aan de 
biodiversiteit en de gebruikswaarde van natuur- en water. Echter, indien deze wijziging niet 
plaats heeft dan leidt dit tot een relatieve afname van de bestaande (groene) waarden binnen 
de bebouwingsconcentratie. Deze waarden zijn thans nog zodanig, dat De Noenes niet als een 
storend element in het landschap is gelegen. Door een wijziging van het toegestane gebruik 
wordt aldus een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de bestaande landschappelijke 
contrasten. In het kader hiervan wordt het onderhavige herbegrenzingsverzoek gedaan. 
 
Conclusie 
Een wijziging van het toegestane gebruik van de recreatieverblijven ter plaatse van De Noenes 
leidt niet tot een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en de gebruikswaarde van natuur- en 
water. Indien een wijziging niet plaatsheeft, dan kan op termijn echter wel een negatieve 
ontwikkeling in het gebied plaatshebben in relatie tot de gebruikswaarde van de natuur. Om een 
dergelijke negatieve ontwikkeling te voorkomen wordt onderhavig herbegrenzingsverzoek 
gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede uit de structurenkaart van de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening. Buurtschap De Noenes is gelegen in de structuur 
‘groenblauwe mantel’ en is geduid met een blauwe ster. 
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4 TOETSING AAN GEMEENTELIJKE STRUCTUURVISIE HAAREN 
 

4.1 Inleiding 

Het verzoek om toevoeging van het provinciale planologische regime ‘gebied integratie stad - 
land’ dient voort te komen uit het ruimtelijke beleid dat door de gemeente Haaren wordt 
gevoerd. De hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid zijn door de gemeente in 2015 vastgelegd in 
de ‘Structuurvisie gemeente Haaren’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 januari 
2015. In dit hoofdstuk komt aan bod hoe de gewenste wijziging van het toegestane gebruik van 
de bebouwing ter plaatse van De Noenes past in de ‘Structuurvisie gemeente Haaren’. Daarbij 
wordt globaal de opbouw van de structuurvisie gevolgd. In de eerstvolgende paragraaf komt de 
werking van de structuurvisie aan bod. Daaropvolgend wordt het thematische beleid 
beschreven ten aanzien van het ter plaatse van De Noenes gewenste gebruik. In de laatste 
paragraaf komt vervolgens het gebiedsgerichte beleid naar voren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Opbouw Structuurvisie gemeente Haaren 

De ‘Structuurvisie gemeente Haaren’ betreft een actualisatie van de ‘Structuurvisie Plus’ uit 
2004. De actualisatie heeft plaatsgevonden als gevolg van het in werking treden van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 en diverse wijzigingen van beleid. De ‘Structuurvisie Haaren’ 
vormt de ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke koers die in 2011 is vastgelegd in de 
‘Toekomstvisie Haaren 2022: een levendige, groene en zelfbewuste gemeente’.  Om te bepalen 
of een initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling passend is in de structuurvisie hanteert de 
gemeente een beoordelingsschema; uit dit schema blijkt dat een initiatief eerst aan de 
thematische beleidskeuzes van de gemeente Haaren dient te worden getoetst (deel A van de 

De Structuurvisie gemeente Haaren is opgebouwd volgens een beoordelingsschema voor ruimtelijke 
initiatieven 
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structuurvisie) en vervolgens aan de op de specifieke locatie aanwezige omgevingskwaliteiten 
dient te worden getoetst (als vastgelegd in deel B van de structuurvisie – het Haarens 
Kwaliteitsmenu). In deel A wordt een onderscheid gemaakt in vier verschillende vormen van 
regie die de gemeente voert bij het realiseren van ruimtelijke beleidskeuzes. De omgang met 
initiatieven van derden wordt beoordeeld volgens de regievormen ‘kansen benutten’ en het 
‘voorkomen van bedreigingen’. In deel B van de structuurvisie worden diverse gebieden 
onderscheiden met specifieke kwaliteiten. Het onderhavige plangebied is volgens de 
structuurvisiekaart gelegen binnen het gebied ‘Noenes’. 
 
In de structuurvisie wordt een ruimtelijke strategie uiteengezet voor het maken van 
(thematische) keuzes. Deze strategie bestaat er uit dat keuzes worden gemaakt vanuit het 
oogpunt dat ‘steden stedelijker worden, dorpen dorpser worden en groen groener wordt’. Ten 
gevolge hiervan wordt een toename van bebouwing buiten de dorpen zoveel mogelijk 
voorkomen, tenzij bebouwing een bijdrage levert aan het vitaal houden van het buitengebied. 
 

4.3 Beleid ten aanzien van het sturen op thema’s (deel A structuurvisie) 

Wonen 
Het beleid ten aanzien van het ‘wonen’ is primair gericht op de vier dorpen binnen de gemeente 
en secundair op het (verspreid) wonen in he buitengebied. Ten aanzien van het ‘wonen’ geldt 
dat de identiteit van de dorpen (onderling) zoveel mogelijk behouden dient te blijven, daarnaast 
geldt dat het verschil tussen stad en land bewaard dient te blijven. Nieuwe woningbouwopgaven 
hebben uitsluitend een plaats in of grenzend aan de dorpen. Bij de afweging tussen in- en 
uitbreiding staat de Ladder voor duurzame verstedelijking, als vastgelegd in het Besluit 
ruimtelijke ordening, centraal. Uit dit thema blijkt duidelijk dat de gemeente Haaren nadrukkelijk 
inzet op het concentreren van woningen binnen de vier bestaande dorpskernen. Nieuwe 
woningbouw in het buitengebied wordt, onverlet nadere regelingen, niet voorgestaan om het 
‘groen groener’ te maken. Voor de omzetting van bedrijfs- en recreatiewoningen is geen 
specifiek beleid opgenomen; dergelijke omzettingen mogen echter niet ten koste gaan van het 
realiseren van een continue bouwstroom in de dorpen (basisverantwoordelijkheid). In dit kader 
is het van belang dat een omzetting van ‘recreatieverblijf’ naar ‘wonen’ geen inbreuk maakt op 
de woningbehoefte (bevolkingsprognose) als vastgelegd regionale woningbouwafspraken.  
 
In de provinciale prognose worden huishoudens, die permanent in een recreatiewoning wonen 
beschouwd als niet woning behoevend. Zij bewonen immers een recreatiewoning, die (door het 
CBS) niet als woning wordt meegeteld. Op het moment dat een permanent bewoonde 
recreatiewoning wordt omgezet in een ‘burgerwoning’, dan betekent dit dat de betreffende 
huishoudens woning behoevend worden (en soms ook op papier naar de betreffende gemeente 
verhuizen, dat vervolgens weer is terug te vinden in de migratiegegevens). Deze toename van 
de woningbehoefte, waar in de provinciale prognose geen rekening mee is gehouden, gaat 
echter gelijk op met een toename van de woningvoorraad (want de omzetting, die moet worden 
doorgegeven aan het CBS, leidt tot een correctie van de woningvoorraad). Per saldo heeft deze 
omzetting dus geen effect op het gemeentelijke woningbouwprogramma. Samengevat: Het 
aantal inwoners wordt vergroot maar dat geldt ook voor het aantal woningen. Er vindt, als 
gevolg van de omzetting, geen toename of afname van de woningbehoefte plaats. 
Geconcludeerd kan worden dat aan het in de structuurvisie vastgelegde uitgangspunt dat het 
‘omzetten’ geen invloed mag hebben op de ontwikkeling van de dorpen wordt voldaan. In het 
kader van een op te stellen bestemmingsplan dient wél nadrukkelijk te worden getoetst aan de 
Ladder voor duurzame verstedelijking, alwaar de inbreidingslocaties in de gemeente Haaren 
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worden afgewogen ten opzichte van het wijzigen van de bestemming ter plaatse van De 
Noenes. 
 
Werken en economie 
Het beleid ten aanzien van ‘werken en economie’ heeft als belangrijke component de pijler 
‘toerisme en recreatie’. De hoofdlijn van beleid bestaat er uit dat er ontwikkelingsmogelijkheden 
bestaan voor dag- en verblijfsrecreatie, maar dat dergelijke initiatieven uitsluitend mogelijk zijn 
wanneer zij een kleinschalig karakter hebben. Nadrukkelijk wordt in de structuurvisie 
aangehaald dat ‘nieuwe grote complexen met vakantiewoningen’ niet worden voorgestaan. 
Geconcludeerd kan worden dat een omzetting van De Noenes van recreatiepark naar 
buurtschap (‘wonen’) niet zal leiden tot de aanleg van nieuwe verblijfsrecreatieve complexen, 
ook niet diegene met een bedrijfsmatige exploitatie. Voorts wordt in de structuurvisie 
aangehaald dat ‘het verslechteren van het voorzieningenniveau in de kernen als gevolg van 
ontwikkelingen in het buitengebied’ als een bedreiging voor de economische structuur wordt 
beschouwd. Ten gevolge hiervan staat de gemeente Haaren de ontwikkeling van enige 
(commerciële) voorzieningen ter plaatse van De Noenes niet toe. De bewoners van De Noenes 
dienen gebruik te maken van de voorzieningen in de omliggende dorpen.  
 
Omgevingskwaliteit 
In het beleid ten aanzien van omgevingskwaliteit staat het behouden en versterken van de 
kernwaarden centraal. De kernwaarden ‘mozaïeklandschap’ en ‘ervaren en gebruiken’ zijn 
relevant voor De Noenes. Ten aanzien van de eerstgenoemde kernwaarde gaat de gemeente 
Haaren er vanuit dat het grondgebied bestaat uit een kleinschalig en divers mozaïek aan 
landshappen en dorpen. Deze afwisseling en de contrasten tussen open en gesloten 
landschappen, grasland en boomteelt, historische landgoederen en nieuwe 
bebouwingsconcentraties bepalen het beeld. Het beleid ten aanzien van de ‘mozaïekstructuur’ 
houdt in dat de contrasten verder worden versterkt om zo de ‘kleuren’ van het ‘mozaïek’ op te 
poetsen. Het mozaïek is vastgelegd op de structuurvisiekaart. Op deze kaart is De Noenes als 
een separaat ‘mozaïekelement’ weergegeven. Dit houdt in dat de gemeente de ‘kleur’ van dit 
element wil behouden en niet wil laten vervagen. Versterking van de kleur houdt dan onder 
meer in het behouden van het gesloten landschapsbeeld en waar mogelijk dit beeld versterken. 
Ten aanzien van de tweede kernwaarde, ‘ervaren en gebruiken’, geldt dat het recreatieve 
gebruik van het landschap kan worden vergroot. Dit geldt met name op plaatsen waar dit in 
samenhang gaat met ecologische waarden. De gemeente zet in dit kader onder meer in op het 
meer beleefbaar maken van het beekdal van het Helvoirts Broek. Dit beekdal is relatief 
ontoegankelijk, waardoor het niet eenvoudig beleefbaar kan worden gemaakt. Gelet op de 
ligging van De Noenes bestaan er kansen om vanuit deze bebouwingsconcentratie het beekdal 
zichtbaarder te maken. Bij het ontwikkelen van de kernwaarden dienen bedreigingen te worden 
voorkomen, zoals vermindering van de biodiversiteit, aantasten van de landschapselementen 
en negatieve effecten op de hydrologie. 
 
Ten aanzien van De Noenes geldt dat de gemeente Haaren de gewenste functiewijziging beziet 
vanuit het voorkomen van bedreigingen ten aanzien van de omgevingskwaliteit. Zo dreigt, 
vanwege de complexe beheersituatie van De Noenes, de kleur van het mozaïek fletser te 
worden. Onder meer doordat landschapselementen die De Noenes een besloten aanblik geven 
niet de juiste juridisch-planologische bescherming kennen. Ook dreigen de investeringen in de 
kwaliteit van de afzonderlijke kavels af te nemen, vanwege een verminderde courantheid van 
de huidige bebouwingsmogelijkheden. Bij het beschermen van de huidige kwaliteiten van De 
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Noenes dient aandacht uit te gaan naar de ecologische waarden van De Noenes en de 
hydrologische gevolgen van eventuele kleinschalige ontwikkelingen.  
 

4.4 Beleid ten aanzien van het sturen op kwaliteit gebieden (deel B structuurvisie) 

In de structuurvisiekaart zijn de afzonderlijke delen van het ‘mozaïeklandschap’ binnen de 
gemeente Haaren weergegeven. De Noenes wordt, vanwege zijn bijzondere gesloten karakter 
ten opzichte van de overige landschapselementen, als een separaat ‘mozaïekdeel’ beschouwd. 
De Noenes valt, samen met enkele andere bebouwingsconcentraties, onder de noemer ‘groen-
rode landschapselementen’. Het is gewenst om de (onderling zeer verschillende) kwaliteiten 
van deze afzonderlijke bebouwingsconcentraties te behouden en te versterken. Ten aanzien 
van De Noenes is opgenomen dat het is vormgegeven als een ‘complex’ van 
recreatiewoningen. Deze woningen zijn gesitueerd op verkavelde voormalige weilanden en 
akkers op de overgang van de Belverse Akkers en Weiden en het beekdal van de Broekleij, 
waartussen enkele bospercelen aanwezig zijn. Deze bospercelen zijn voormalige 
productiebossen opgeplant met hoofdzakelijk grove dennen. Het groen op de percelen is 
hoofdzakelijk tuinbeplanting. De hoofdwegen zijn voorzien van laanbeplanting bestaande uit 
Amerikaanse eiken. De kenmerken van een bos met een gevarieerde begroeiing overheersen 
in het beeld naar de omgeving. Het interne beeld is sterk gevarieerd en versnipperd met deels 
dichte bosbeplanting en deels meer open en gecultiveerde erfbeplanting. De zeer gevarieerde 
bebouwing is vanuit de omgeving nauwelijks zichtbaar. Ontwikkelingen zijn niet mogelijk voor 
zover deze ten koste gaan van of een negatief effect hebben op de bospercelen. Gelet op het 
specifieke karakter van De Noenes is dit gebied apart onderscheiden en maakt het géén deel 
uit van de Belverse Akkers & Weiden en eveneens niet van het Helvoirtse Broek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede uit de kaart behorend bij de Structuurvisie gemeente Haaren. De 
Noenes is weergegeven met een bruine kleur en de letter ‘n’. 
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5 ONDERBOUWING TOEVOEGING ‘GEBIED INTEGRATIE STAD-LAND’ 
 

5.1 Inleiding 

Achtergrond 
Eén van de criteria waaraan een onderbouwing bij een verzoek tot toevoeging van een ‘gebied 
integratie stad - land’ dient te voldoen is, zoals weergegeven in de inleiding, het geven van een 
motivering ‘in het licht van de onderbouwing van de aangewezen zoekgebieden voor 
verstedelijking, gebieden integratie stad-land, ecologische hoofdstructuur, groenblauwe mantel 
e.d.’. Deze bedoelde onderbouwing is uiteengezet in Bijlage 2 van de Toelichting van de 
Verordening ruimte 2014 (per 15 juli 2015). In deze bijlage wordt in Hoofdstuk 6 (pagina 219) 
aangegeven dat er aanleiding kan zijn voor het aanwijzen van nieuw ‘gebied integratie stad - 
land’. Tevens wordt aangegeven dat dit mogelijk is indien de onderbouwing voor aanwijzing van 
een dergelijk gebied plaatsvindt conform de wijze waarop de huidige ‘gebieden integratie stad –
land’ zijn aangewezen.  
 
Motivering gebieden integratie stad - land 
De huidige in de Verordening ruimte 2014 (per 15 juli 2015) opgenomen gebieden integratie 
stad - land komen voort uit de in 2004 en 2005 vastgestelde uitwerkingsplannen van het 
Streekplan Noord-Brabant 2002. Eén van de twee vaste onderdelen van het uitwerkingsplan 
vormde het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS). Het DRS geeft een beeld van de 
ruimtelijke structuur (opbouw en samenhang) van deelgebieden en vormt de basis voor de 
‘gebieden integratie stad - land’ als regime in de Verordening ruimte 2014. Het DRS is 
opgesteld met behulp van een analyse van de drie lagen ‘ondergrond’, ‘netwerken’ en 
‘occupatiepatroon’ volgens de lagenbenadering. Geconcludeerd kan worden dat de 
onderbouwing voor toevoeging van het ‘gebied integratie stad - land’ dus gebaseerd moet 
worden op de lagenbenadering. In het onderhavige hoofdstuk wordt een analyse van het 
‘aangewezen gebied De Noenes’ gegeven met behulp van de lagenbenadering. 
 

5.2 Toepassing lagenbenadering 

Bedoeling van de toepassing van de lagenbenadering, welke ten grondslag heeft gelegen aan 
het DRS, is om de keuze voor ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen op de draagkracht van 
het watersysteem en de bodem, op de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie en aan 
te sluiten op de kwaliteiten van infrastructuur en het occupatiepatroon. Daarbij is bij het 
opstellen van het DRS door de provincie Noord-Brabant vooral aan de onderste laag extra 
aandacht besteed. De lagenbenadering schrijft geen afwegingsmechanisme voor; er is geen 
hiërarchie tussen de lagen. Ze worden niet op elkaar gestapeld, maar zijn geïntegreerd in het 
DRS. Daartoe zijn er waarderingen toegekend aan diverse gebieden, zones en lijnen die in een 
gebied te onderscheiden zijn. In het onderhavige hoofdstuk worden de afzonderlijke lagen 
beschreven (paragrafen 5.3 tot en met 5.5) en wordt tot slot een integratie van de lagen 
weergegeven op basis van de toegepaste wijze van waardering. Bij het toepassen van de 
lagenbenadering wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van dezelfde informatiebronnen die zijn 
gebruikt bij het opstellen van het DRS, zoals benoemd in Hoofdstuk 4 van Bijlage 2 van de 
Toelichting van de Verordening ruimte 2014 (pagina 217 / 218), aangevuld met recenter 
beschikbaar gekomen informatie. 
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5.3 Laag 1: Ondergrond 

Beschrijving ondergrondlaag 
De ondergrond kent een lange ontstaansgeschiedenis en is kwetsbaar; belangrijke 
veranderingen vergen al gauw meer dan een eeuw tijd. Daarom is een zorgvuldige omgang 
gewenst en is de ondergrond mede structurerend voor de bovenliggende lagen: de netwerken 
en de occupatie. Intrinsieke kwaliteiten van het ondergrondsysteem en kwetsbare gebieden zijn 
in beeld te brengen en tevens biedt een analyse zicht op de geschiktheid van bodem en 
ondergrond voor (toekomstige) gebruiksfuncties. Het ondergrondsysteem bestaat uit een 
abiotisch (A), een biotisch (B) en een watersysteem (C). Deze systeemcomponenten komen in 
deze paragraaf terug. Indien de ontwikkeling van het systeem voorop staat, dienen ook de 
ondergrondkwaliteiten in beeld te worden gebracht. Op deze kwaliteiten wordt in samenhang 
met een beschrijving van het systeem ingegaan. 
 
A. Abiotisch systeem 
Hoogte en vochtigheid zijn cruciale parameters als het gaat om de karakteristieken van een 
gebied. Deze karakteristieken bepalen sterk de waterhuishouding van een gebied en daarmee 
het gebruik van een gebied. Deze deelparagraaf richt zich op informatie over het abiotisch 
systeem dat bijdraagt aan het inzicht in deze karakteristieken. Historische informatie is van 
belang om inzicht te krijgen in de ontginnings- en inrichtings- en bewoningsgeschiedenis van 
het gebied en verschaft inzicht in de bodemgesteldheid. Bijvoorbeeld ophoging van natte 
gebieden om ander gebruik mogelijk te maken.  
 
Meest relevant zijn:  
A 1 de geomorfologie en wordingsgeschiedenis van het landschap; 
A 2 de hoogteligging of de maaiveldhoogte; 
A 3  de bodemopbouw/bodemtypen/grondsoort;  
A 4 het (actuele en historische) grondgebruik (cultuurhistorie en archeologie). 
 
Op deze afzonderlijke aspecten van de ondergrondlaag wordt navolgend ingegaan. 
 
A 1 de geomorfologie en wordingsgeschiedenis van het landschap 
De Noenes maakt onderdeel uit van de landschappelijke eenheid ‘Meierij’. Het fundament van 
de Meierij blijkt in de geologie een niet erg stabiele basis te hebben. In de landschapsstructuur 
van een groot gedeelte van Midden-Brabant springen twee hoofdrichtingen er uit: zuidwest-
noordoost en zuidoost-noordwest. Deze richtingen komen in de landschapstypologie van de 
omgeving van Haaren nadrukkelijk terug (1). De ondergrond van Haaren en omgeving vertoont 
kantelbewegingen rond een denkbeeldige lengteas zuidoost / noordwest. Daardoor is in het 
verre verleden de Maas van west naar oost opgeschoven tot de positie waar die nu ligt (2). Het 
gebied waarin het dorp Haaren ligt, daalt (3). In het noordwesten meer dan in het zuidoosten. 
Van nature stroomt het water in het totale gebied rondom Haaren op grote schaal daarom van 
zuidoost naar noordwest. Bovendien daalt het gebied dat tussen de Peel en de rivier de Donge 
ligt sneller. Het zakt weg langs breuken in de aardkorst. Het verschil in zakking is het grootst in 
het zuidoosten van Noord-Brabant. Het sneller dalende deel wordt de ‘centrale slenk’ genoemd. 
 
 
 
 
 



160025n11 23 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Buurtschap De Noenes’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende de periode van de ijstijden, het Pleistoceen, zijn in deze slenk door de rivieren de 
Rijn en de Maas grote hoeveelheden zand, grind, leem en klei afgezet. Toen deze stromen 
uiteindelijk de regio hadden verlaten, hebben beekjes als de Dommel en de Aa het 
opvullingsproces voorgezet. Ze werden daarbij geholpen door de wind. Enorme pakketten zand 
en leem werden uit de riviervlakten over de oude afzettingen uitgestrooid. Zo ontstond een 
glooiend landschap van zandruggen, vlakten en dalen. In de Meierij liggen de zandruggen 
steeds van zuid—west naar noord-oost georiënteerd, overeenkomstig de windrichting uit de tijd 
van ontstaan. Toen circa 12.000 jaar geleden het land uit de greep van de ijstijden ontsnapte, 
kon de vorming op kleinere schaal beginnen. Beken schuurden zich een weg door en om de 
zandheuvels en de vegetatie legde de fundering van het landschap vast. 
 
Op enkele plaatsen waren door de enorme zandtransporten de oorspronkelijke beekdalen van 
de Zand- en Broekley, de Dommel en de Donge dichtgewaaid. Hierdoor stagneerde de 
waterafvoer in de beken en ontstonden uitgestrekte venen. In de loop der eeuwen zijn deze 
moersassen uitgeveend en soms zelf drooggelegd en ontgonnen. De gebieden De Brand (op 
de grens van de gemeente Haaren en Tilburg) en het Helvoirts Broek (grenzend aan het 
‘aangewezen gebied’) getuigen hier nog van en vormen nu natuurgebieden. Elders slaagde het 
water er wel in door de dekzandgordels heen te breken en de Maas te bereiken. Het gebied 
waar veel later ’s-Hertogenbosch gesticht zou worden, bleek de zwakste plek in de 
zandmassa’s. Hier kon het verzamelde en tot één stroom gebundelde water van de Leyen 
(diverse beken met soortgelijke naam), de Dommel en de Aa niet meer gestuit worden en 
bereikten zij na een moeizame tocht door het Brabantse land hun eindpunt de Maas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hoofdrichting in de landschapstypologie 2. Kanteling ondergrond 

3. Daling ondergrond 4. Vorming centrale slenk 
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Aan weerszijden van de laagte die de Centrale Slenk vormt, liggen hogere gronden of horsten. 
In het oosten is dat de Peelhorst en in het westen de Kempenhorst (4). Tussen de slenk en de 
horst lopen breuken. De genoemde breuken hebben een gecompliceerde, meervoudige en 
getrapte, vorm. Ze verlopen eveneens niet recht (5). De bodem in de slenk bestaat voor het 
grootste deel uit zand. Door de invloed van wind en smeltwater zijn erin de ondergrond echter 
ook pakketten met leem afgezet. Deze zorgen op veel plaatsen voor een drassige, slecht 
ontwaterende ondergrond. Waar beekjes zich door hun dal begeven is ook vruchtbare beekklei 
afgezet. Dit materiaal is afkomstig van de hogere gedeelten en vervolgens afgezet in de 
‘centrale slenk’ (6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oppervlak is voortdurend vernieuwd. Door het eerder geschetste proces van daling van het 
gebied, gecompenseerd doordat rivieren, beken en wind voortdurend materiaal aanvoerden 
(sedimentatie), zijn oude oppervlakten tot diep in de ondergrond komen te liggen. Het huidige 
oppervlak rondom Haaren is voornamelijk tot stand gekomen in het laatste deel van de huidige 
ijstijd. Het belangrijkste proces hierbij was verplaatsing van zand door wind. Grote 
hoeveelheden zand konden vrijkomen omdat het gebied een tijd lang een poolwoestijn was. Het 
zand werd met de overheersende wind van zuidwest naar noordoost verplaatst en als het ware 
van de Kempenhorst afgeblazen de ‘centrale slenk’ in. Daar werd het afgezet, onder andere in 
de vorm van langwerpige zandruggen (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Gecompliceerde vorm van de randbreuken 6. Verplaatsing materiaal van horst naar slenk door 
beken en rivieren. De Essche Stroom vormt een 
van de beken die materiaal vervoert. 

7. Verplaatsing van zand van de Kempenhorst naar 
de centrale slenk door wind 

8. Verandering richting beeklopen door verplaatst 
zand 
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Door het stuivende zand dat de ruggen vormde werden sommige riviertjes geblokkeerd, zo is 
de zandrug waar Cromvoirt op ligt (de Cromvoirtse dekzandrug) er de oorzaak van dat de 
Zandley en de Broekley eerst naar het noordwesten stromen alvorens naar het noordoosten af 
te (moeten) buigen (8). Op plaatsen waar water door deze blokkades stagneerde, kon zich 
tenslotte veen vormen dat zich vooral in afgesneden (oude) beeklopen en in geïsoleerde 
heidevennen opgehoopt heeft. Indien het water niet weg kon lopen, door leem in de ondergrond 
én de blokkade van een zandrug, kon het water langere tijd stilstaan en tot grootschaliger 
veenvorming leiden. Hierdoor hebben enkele beekdalen, zoals dat van het Helvoirts Broek, een 
uitgesproken nat en drassig karakter en hebben andere beekdalen (bovenloop), zoals dat van 
de Ruijsbossche Waterloop en de Essche Stroom, een droger karakter (9). Dit karakter van het 
beekdal is terug te zien in de latere ontginningsvormen en daarvan afgeleide verkaveling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillende bodemvormende processen hebben in dit zandlandschap in de loop der eeuwen 
vervolgens een grote diversiteit in de samenstelling van de ondergrond doen ontstaan. Waar 
het zand door regenval uitloogde, verarmde de bodem en ontstonden podzolbodems. Op 
andere plaatsen werd in tegenstelling hiermee mineraalrijk grondwater aangevoerd, zodat zich 
een rijke bodemlaag ontwikkelde. Ook waar eeuwenlang bossen de bodem met humus en 
mineralen hebben gevoed, is een vruchtbare ondergrond ontstaan waarop later de eerste 
landbouwers een aantrekkelijke vestigingsplaats konden kiezen.  
 
Op dit licht glooiende substraat heeft zich in de loop van de vele eeuwen na de laatste ijstijd 
geleidelijk een weelderige vegetatie ontwikkeld. Daarvóór maakte de Meierij deel uit van een 
uitgestrekte toendra die zich over geheel Midden-Europa uitstrekte. Bossen waren naar 
zuidelijke oorden verdrongen. Met het stijgen van de temperatuur kwamen als eerste bomen als 
de berk en de den weer terug. In een vochtige en warme periode bereikten circa 7000 jaar 
geleden de bossen een grote omvang. Over het Noordwest-Europese laagland ontwikkelde zich 
vanaf Polen tot de Noordzee een uitgestrekt oerwoud waarvan nog steeds enkele delen 
resteren. Naast de beslotenheid van het woud kende het landschap ook grote open delen. In de 
buurt van beken zorgden regelmatige overstromingen ervoor dat bosvorming steeds in een 
vroeg stadium werd gestuit. Hier overheersten venen, rietmoerassen en aan de randen elzen- 
en berkenbroekbos. Ook door begrazing van de velde wilde dieren konden grote open 
structuren in het landschap ontstaan. De hogere gronden kenden door hun wisselende 
vochthuishouding en grondsoorten eveneens een grote variëteit in de vegetatie. Deze diversiteit 
in de begroeiing van het landschap heeft op haar beurt een grote invloed op de ontwikkeling 
van de bodem gehad en zo uiteindelijk op de inbezitneming van het land door de mens.  

9. Als gevolg van slechte afwatering (blokkade, leem in ondergrond) hebben sommige beekdalen een 
nat- en drassig karakter (links) en andere beekdalen een droger en vruchtbaarder karakter (rechts) 
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De Noenes is gelegen op de flank van een dekzandrug, op de rand met het natte en drassige 
beekdal van de Broekley, het Helvoirts Broek genoemd. Navolgend wordt ingegaan op de wijze 
waarop het land door de mens in bezit is genomen en welke plaats De Noenes daarin had. 
 
A 2 de hoogteligging of de maaiveldhoogte; 
Als gevolg van de hiervoor beschreven landschapsvormende processen bestaan er, relatief 
gezien, grote hoogteverschillen tussen het hoogste punt van de dekzandrug ten zuidwesten van 
De Noenes (circa 8,9 meter) en het laagste punt van het beekdal ten noordoosten van De 
Noenes (circa 4,5 meter). Het gebied De Noenes maakt onderdeel uit van de overgangszone 
tussen de dekzandrug en het beekdal. De hoogteligging en de maaiveldhoogte zijn 
weergegeven op de onderstaande kaart. Uit de hoogtekaart blijkt dat er sprake is van een 
duidelijke overgangsgrens tussen het beekdal en het buurtschap De Noenes. Deze grens ligt op 
ca. 5,8 meter hoogte. Ter plaatse van het buurtschap is de hoogte circa 6,7 / 7 meter. Bij de 
overige randen van de dekzandrug waarop De Noenes is gelegen is zichtbaar dat er sprake is 
van een meer geleidelijke overgang naar het aangrenzende beekdal dan bij De Noenes. Ook 
zijn die beekdalen minder diep gelegen dan het Helvoirts Broek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoogtekaart van De Noenes en omgeving. Zichtbaar is de dekzandrug waarop Haaren is gelegen (westelijk), de dekzandrug 
van de Belverse Akkers (centraal) en de beekdalen van de Ruysbossche Waterloop, Essche Stroom en de Broekley. 



160025n11 27 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Buurtschap De Noenes’ 

A 3  de bodemopbouw/bodemtypen/grondsoort;  
De opbouw van de bodem is weergegeven op de hieronder weergegeven bodemkaart. Het 
aangewezen gebied kent een bodem die globaal in twee verschillende typen kan worden 
onderverdeeld: ten eerste veldpodzolgronden (leemarm en zwak lemig zand, HN21) en ten 
tweede hoge zwarte enkeerdgronden (lemig fijn zand, zEZ23). Het oostelijk deel van De 
Noenes bestaat uit het eerstgenoemde bodemtype en het westelijk deel van De Noenes bestaat 
uit het laatstgenoemde bodemtype.  
 
De bodemopbouw van De Noenes is opvallend, gelet op de ligging van De Noenes op een 
dekzandrug. Deze dekzandrug is later namelijk nagenoeg geheel in gebruik genomen ten 
behoeve van de landbouw, hier ontstonden de Belverse Akkers. Als gevolg van de zware 
bemesting en ophoging van de gronden is hier enkeerdgrond ontstaan. De Noenes vormt het 
enige deel van deze dekzandrug waarvan, op basis van de bodemopbouw, kan worden gesteld 
dat dit geen of nauwelijks onderdeel uit heeft gemaakt van het akkercomplex. Immers, als De 
Noenes deel uit zou maken van dit complex dan was de bodemopbouw ook gewijzigd van een 
podzolgrond naar een eerdgrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodemkaart van De Noenes en omgeving. Zichtbaar is dat de dekzandrug van de Belverse Akkers 
nagenoeg geheel uit eerdgronden bestaat. Uitsluitend ter plaatse van De Noenes zijn 
podzolgronden aanwezig. 
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A 4 het (actuele en historische) grondgebruik (cultuurhistorie en archeologie). 
Het historische grondgebruik is in belangrijke mate gekoppeld aan de bewoonbaarheid van 
gronden. De bewoonbaarheid van gronden, door mensen die zich als gevolg van hun 
landbouwbestaan op één plaats vestigden, is vervolgens nadrukkelijk gekoppeld aan de 
beschikbaarheid en geschiktheid van gronden (destijds) om hier, met relatief eenvoudige 
landbouwkundige methoden, voedsel te verbouwen. Deze beschikbaarheid en geschiktheid van 
gronden was oorspronkelijk met name gelegen in de voorkomende grondsoort (al dan niet 
eenvoudig te bewerken en de mate van vruchtbaarheid van de grond) en de mate waarin bij 
deze gronden gewoond kon worden. Immers, teneinde de continuïteit van het intensieve 
gebruik van de akkers zeker te stellen moest op korte afstand worden gewoond. De 
beschikbaarheid en geschiktheid van gronden voor deze doeleinden is grotendeels ‘hoogte-
gerelateerd’. De hoger gelegen delen van het landschap waren droger dan de lagere delen van 
de landschap en daardoor beter geschikt. De hoger gelegen delen van landschap (‘droogte-
eilanden’) zijn, door het ontstaan van een fijnmazig bekenpatroon, gefragmenteerd over het 
oostelijk deel van Brabant gelegen. De bewoning en ontginning van gronden ten behoeve van 
akkerbouw heeft dan ook eveneens gefragmenteerd plaatsgevonden, uitsluitend op deze 
droogte-eilanden. Daar waar droogte-eilanden groter waren, konden meerdere nederzettingen 
ontstaan. Op plaatsen waar de droogte-eilanden slechts een geringe omvang hadden was 
plaats voor één gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewoning concentreerde zich oorspronkelijk op de hoogste delen van deze ‘droogte-eilanden’. 
In de Hoge Middeleeuwen verplaatsten veel nederzettingen zich naar de randen van deze 
‘droogte-eilanden’, op de overgang van ‘hoog’ naar ‘laag’. In beide ontwikkelingsvormen bleven 
de akkers behorende bij de nederzettingen zo veel mogelijk boven op de ‘droogte-eilanden’ 
gesitueerd. In de loop van eeuwen is dit ruimtelijke patroon zichtbaar gebleven, met dien 
verstande dat zowel de nederzettingen als de akkers ten gevolge van bevolkingsgroei werden 
vergroot. Uit recent onderzoek is gebleken dat in Noord-Brabant op het hoogtepunt 32% van de 
hogere gronden, de zogenoemde ‘droogte-eilanden’, in beslag was genomen door de inmiddels 
grote aaneengesloten ‘open akkercomplexen’. Het droogte-eiland ‘Belveren’ is eveneens 
nagenoeg geheel in gebruik genomen als ‘open akkercomplex’. Ter plaatse van dit 
akkercomplex verschoof de oorspronkelijke bewoning, nabij de Sint Maartenskapel, naar de 

Potentiële bewoning in Oost-Brabant, 
circa 800 na Chr. De potentieel 
bewoonbare gebieden (grijs), de 
droogte-eilanden, lagen voor een groot 
deel op dekzandruggen. De ligging van 
De Noenes op het droogte-eiland 
‘Belveren’ is weergegeven met een 
ster. In zwartwitte belijning zijn, ter 
oriëntatie, de (oude) gemeentegrenzen 
weergegeven. 
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randen. Zodoende kon het akkerareaal worden vergroot en kon gebruik worden gemaakt van 
de natuurlijke omstandigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals voornoemd is de oorspronkelijke bewoning naar de randen van het droogte-eiland 
verplaatst. Op de grens van natte en droge gronden zijn nederzettingen gesitueerd van een of 
enkele boerderijen. Op de hoge gronden zijn de eerste akkers ontgonnen. Door roofbouw en 
beweiding ontstaan open plekken die soms uitgroeien tot kleine heidevelden. Vanuit diverse, 
thans niet meer exact te lokaliseren nederzettingen, lopen paden naar het natte en droge 
gebied. Tussen nederzettingen onderling liggen verbindingspaden die zich evenwijdig aan de 
beekdalen tot een soort route ontwikkelen. Op een aantal plaatsen worden de lage gronden in 
gebruik genomen als hooiland. Na deze vroegste historie wordt het gebied in de middeleeuwen 
verder ontwikkeld. Hierover zijn niet veel gegevens bekend. Waarschijnlijk is het systeem uit de 
vroege middeleeuwen, met de verschillen tussen hoog en laag, verder geëvolueerd. Zeker is 
dat het roofbouw-systeem wordt vervangen door een bemestings- en wisselbouwsysteem. Het 
gebruik van de eigenschappen van nat en droog gebied, zoals al in de vroegste historie 
bestond, wordt in de vroege middeleeuwen uitgewerkt tot een succesvol  

Weergave ‘droogte-eiland’ Belveren. Zichtbaar is dat de oorspronkelijke 
bewoning, zich vermoedelijk concentrerende nabij de kapel, is verschoven 
naar de grens tussen beekdal en open akkercomplex. De Noenes is 
noordelijk van dit akkercomplex gelegen. Ter plaatse heeft zich géén 
bewoningsconcentratie voorgedaan. 
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landbouwproductiesysteem. De nederzettingen bleven waarschijnlijk op de toenmalige grens 
tussen nat en droog gesitueerd, door het verloop van deze grens kregen nederzettingen vaak 
een langgerekt lintbebouwde vorm. Onderdeel van het systeem vormt het houden van vee in 
een potstal. Het vee wordt in de winter gevoerd met hooi dat afkomstig is van de hooilanden die 
zich in het vochtige gebied bevinden. De mest uit de potstal  wordt, samen met heideplaggen, 
op de akkers gebracht, deze worden daardoor geleidelijk aan aanzienlijk opgehoogd. Het reeds 
aanwezige hoogteverschil, als gevolg van de ligging op een dekzandrug, wordt hierdoor 
geaccentueerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter plaatse van het ‘droogte-eiland’ Belveren concentreerde de bewoning zich eveneens op de 
toenmalige grens tussen hoog en laag en daarmee nat en droog. Door het natte klimaat van 
destijds ligt deze grens anders dan dat die in de huidige tijd zou liggen. Deze bewoningsplaats 
is nu nog zichtbaar in onder meer de ligging van ’t Eind (Belveren) en Belvert (lintbebouwing). 
Opvallend is dat een dergelijke bewoningsconcentratie in linten zich niet aan álle zijden van het 
droogte-eiland heeft voorgedaan. De bewoning heeft zich geconcentreerd op de zuidelijke punt 
(’t Eind / Belveren) én aan de zuidoostelijke zijde van het droogte-eiland. De noordelijke zijde 

Inrichting landschap ten tijde van de 
potstalcultuur. Bewoning concentreerde 
zich op de grens van hooiland en akkers. 
Op plaatsen waar beekdalen het smalst 
waren konden mensen het water 
passeren, een dergelijke plaats wordt een 
voorde genoemd. 

Inrichting landschap in de vroegste historie, links het beekdal en rechts de dekzandrug. 
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van het droogte-eiland is lange tijd nagenoeg onbebouwd gebleven. Er bestaan twee 
verklaringen voor het ontbreken van bewoning aan de noordelijke rand van het droogte-eiland: 
 
•   geomorfologische verklaring in relatie tot het gebruik van gronden; 

Zoals voornoemd heeft het beekdal van de Broekley, het Helvoirts Broek, een ander karakter 
dan de andere om het droogte-eiland heen gelegen beekdalen. Zo heeft het Helvoirts Broek, 
als gevolg van een leemrijke ondergrond en de blokkade van de beek bij de Cromvoirtse 
dekzandrug, een moerasachtig karakter. Het beekdal is relatief diep en er heeft zich een 
veen ontwikkeld. Dit type bodem zorgt voor een verminderde toegankelijkheid van het 
gebied en daarnaast is het gebied lastig te ontginnen. Een gebruik van het beekdal als 
hooiland is niet mogelijk danwel vergt veel inspanning ten opzichte van de opbrengst. Bij de 
bovenloop van de Ruysbossche Waterloop en de Essche Stroom kent het beekdal een 
bodemopbouw die geschikter is voor agrarische exploitatie. Bewoning heeft zich dan ook 
met name daar geconcentreerd. 
 

•   sociaal-economische verklaring in relatie tot het gebruik van gronden. 
Aan de noordzijde wordt het droogte-eiland gekenmerkt door een relatief brede 
overgangszone tussen het beekdal van de Broekley, dit is zichtbaar op de hoogtekaart. De 
afstand van de potentiële hooilanden (beekdal) tot het gebied dat het meest geschikt was 
voor akkerbouw (boven op dekzandrug) is relatief groot. Dit houdt in dat wanneer het hooi 
naar de stal moet worden gebracht, en de mest en plaggen naar de akker, dit relatief veel 
arbeid (energie) met zich mee bracht ten opzichte van de voedselopbrengst. Gelet op deze 
afstand en het ontbreken van een echte ‘grens’ tussen hoog en laag, was het gebied ter 
plaatse van De Noenes in de Middeleeuwen verminderd aantrekkelijk als bewoningsplaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de twee bovenstaande verklaringen over waarom zich ter plaatse van De Noenes 
oorspronkelijk geen bewoning heeft ontwikkeld, is er ook nog een afgeleide verklaring over 

Historische kaart van het droogte-eiland (dekzandrug) waarop Belveren - Het Park - is gesitueerd (rechts) 
en het droogte-eiland (dekzandrug) waarop Haaren is gesitueerd (links). Beide nederzettingen zijn op 
relatief korte afstand van elkaar gelegen. 
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waarom ook in de daarop volgende eeuwen de op het droogte-eiland bestaande bebouwing niet 
is uitgebreid in de richting van De Noenes.  Deze afgeleide verklaring bestaat er uit dat de 
ontwikkeling van de nederzetting Belveren (ook: Het Eind, Het Park) en Belvert onder invloed 
stond van de ontwikkeling van het nabijgelegen Haaren (ook: Het Kerkeind) op het 
aangrenzende droogte-eiland. Het Kerkeind vormt de oorspronkelijke dorpskern van Haaren, 
het huidige dorpscentrum is pas relatief recent tot ontwikkeling gekomen.  In de voorgaande 
kaart is zichtbaar dat deze nederzettingen, gescheiden door het beekdal van de Ruysbossche 
Waterloop, relatief dicht bij elkaar gesitueerd zijn. 
 
Oorspronkelijk waren Belveren en Haaren (Het Kerkeind) twee van elkaar gescheiden 
leefgemeenschappen. In Haaren was van oudsher een kerk aanwezig, de Sint Lambertuskerk. 
Deze kerk is tussen 1450 en 1480 gebouwd. Bewoners van Belveren maakten vermoedelijk 
gebruik van deze kerk. Maar, als op zovele plaatsen in Brabant, maakte de Vrede van Munster 
in 1648 een einde aan de godsdienstvrijheid. De kerk ging op slot en de priesters moesten 
Staatsbrabant verlaten. In de praktijk kwam het er op neer, dat de heren van Tongerlo, die 
Haaren bedienden, hun ambt nu in het geheim bleven vervullen. Toen de situatie minder scherp 
werd en er vergunning werd gegeven tot het bouwen van ‘kerken’, die niet tussen de andere 
bebouwing mochten opvallen, trokken de katholieken van Haaren in 1672 op het Eind een 
schuurkerk op. Deze schuurkerk lag op ruime afstand van de oude kerk. In deze dorpskern 
werd vervolgens ook het raadhuis gebouwd, waarna de nederzetting reeds neringdoenden en 
anderen van het voormalige ‘centrum’ Het Kerkeind aantrok. Waar de kerk stond, wilden 
immers ook de toenmalige inwoners wonen. Daar in Haaren geen andersdenkenden woonden, 
bleef de in beslag genomen oude Sint Lambertuskerk gesloten. De kerk raakte steeds meer in 
verval en in 1780 stortte het schip van de kerk in. 
 
In 1825 besloot Koning Willem I, dat onder voorwaarden de kerk weer aan de katholieken 
mocht worden teruggegeven. Die overdracht werd datzelfde jaar een feit. Waren er voorheen 
plannen geweest de oude kerk te herstellen, nu daartoe gelegenheid bestond, maakte men er 
toch geen gebruik van want de gedachten gingen uit naar een geheel nieuwe kerk, die aan de 
‘Drie Hoeven’ zou komen. In 1853 werd het oude gebouw afgebroken. Die nieuwe kerk zou niet 
komen op het Eind, de plaats van de vroegere schuurkerk, ook niet in de Kerkwijk, waar de 
oude toren stond, maar weer in een geheel ander deel van Haaren. Dit deel van Haaren is 
gelegen tussen Belveren en Het Kerkeind. De keuze voor vestiging van de nieuwe kerk in dit 
deel van Haaren was mede ingegeven door de grondbezit van de Kerk en de woonplaats van 
lokale geestelijken. Als gevolg van deze vestigingskeuze ontstond rondom de nieuwe kerk een 
nieuwe dorpskom. (Agrarische) bebouwing concentreerde zich steeds meer rondom deze 
bebouwingsconcentratie. 
 
De Noenes, gesitueerd op het noordelijk deel van het droogte-eiland van Belveren is relatief 
excentrisch gelegen ten opzichte van de bewoningsconcentratie op het zuidelijk deel van het 
droogte-eiland. Als gevolg van deze ligging is de wijze van grondgebruik beïnvloed. De meest 
intensief te bewerken gronden voor de landbouw, akkers en hooilanden, lagen het dichtste bij 
de nederzettingen. De landbouwers moesten op deze gronden de meeste werkzaamheden 
verrichten, om die reden diende de ‘reisafstand’ zo klein mogelijk te zijn. Hoe verder gronden af 
zijn gelegen van de nederzetting, hoe minder intensief de grond werd bewerkt. Dit vertaalde 
zich in het telen van gewassen die weinig bewerking behoefden of braakligging op gronden die 
relatief excentrisch waren gelegen. In de volgende afbeelding is modelmatig weergegeven dat 
het grondgebruik extensiveerde naar mate de afstand tot de nederzetting en omliggende akkers 
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toenam. In het model is zichtbaar dat gronden die op afstand van de nederzetting en akkers zijn 
gelegen, worden gekenmerkt door een bodem die bestaat uit haarpodzol (droog) of veldpodzol 
(vochtig). Het is dit laatstgenoemde bodemtype dat, zoals reeds aangegeven op de 
bodemkaart, voorkomt ter plaatse van het plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grondgebruik ter plaatse van De Noenes werd gekenmerkt door braakligging en / of het 
‘telen / bebouwen’ voor extensieve gewassen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 
gronden ten behoeve van bosbouw. Bosbouw vergt relatief weinig bewerking ten opzichte van 
andere gewassen. In paragraaf 5.5 (occupatiepatroon) wordt op dit (historische) gebruik nader 
ingegaan. 
 
B. Biotisch systeem 
De Noenes is gelegen op de overgang tussen twee verschillende habitats: aan de westzijde 
een hogere dekzandrug en aan de oostzijde een lager gelegen beekdal. Gelet op de 
geomorfologie en de bodemopbouw kan De Noenes worden getypeerd als een gradiënt. Dit 
houdt in dat ter plaatse van het aangewezen gebied zowel specifiek voor dit type gradiënt 
voorkomende flora en fauna aanwezig is, als wel dat flora en fauna uit de aangrenzende 
habitats voorkomt ter plaatse van De Noenes. In dit laatste geval heeft De Noenes minder 

Modelmatige weergave van de relatie 
tussen bodemgebruik en bodemtype 
(vruchtbaarheid bodem en de mate waarin 
een bodem vocht kon vasthouden). 
Zichtbaar is dat de akkercomplexen 
zoveel mogelijk rondom de nederzettingen 
waren gelegen en dat naarmate de 
afstand naar de bewoningskern toenam, 
het aandeel woeste gronden in het 
bodemgebruik groter werd. 
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natuurwaarden, aangezien hier minder (bijzondere) soorten voorkomen en daarnaast ook in 
veel lagere dichtheden. In het aangrenzende Helvoirts Broek komen, ondanks het feit dat dit 
beekdal grootschalig is ontwaterd rond 1900, diverse weidevogels voor. Hierbij kan worden 
gedacht aan de grutto, scholekster, kievit, wulp en kwartel, al komt de eerstgenoemde vogel 
bijna niet meer voor.  Voorts is het Helvoirtsche Broek van belang als foerageergebied van 
kleine zwaan en taïgarietgans. Soorten die op de dekzandrug voortkomen zijn onder meer 
vogels als patrijs en roodborsttapuit. Soorten die verder kunnen worden aangetroffen zijn 
verschillende vleermuissoorten, steenuil, groene specht, boomleeuwerik, poelkikker, 
kamsalamander en kleine modderkruiper (Rode Lijst- en Habitatrichtlijn-soorten). 
 
Ter plaatse van De Noenes zijn houtopstanden en graslanden aanwezig. De houtopstanden 
kunnen als volwassen worden aangemerkt en bestaan gedeeltelijk uit restanten van eerder 
aanwezig bos (droog bos met productie) en gedeeltelijk uit tuinbeplanting. Daarnaast is veel 
‘ondergroen’ aanwezig in de vorm van struiken. Aan de oostzijde van De Noenes komt 
bloemrijk grasland voor. Enkele percelen van De Noenes maken deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De Noenes is niet gelegen in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied. 
 
C. Watersystemen 
Uit de bodemkaart (Stiboka, 1984) blijkt dat verschillende grondwatertrappen voorkomen tussen 
het hoogste punt van de dekzandrug en het beekdal. De grondwatertrappen volgen de 
hoogtelijnen (grondwatertrap V globaal in de beekdalen en de grondwatertrappen VI en VII 
hoofdzakelijk op het hoger gelegen deel van de dekzandrug).  
 
De dekzandrug vervult een belangrijke hydrologisch-ecologische functie voor het beekdal. 
Hemelwater wat op de rug inzijgt, treedt als kwel in het broek uit. Gelet op deze functie, is het 
aangewezen gebied beleidsmatig aangemerkt als Beschermingszone Natte Natuurparel 
(attentiegebied ehs). Ten gevolge van dit beleid mag binnen het attentiegebied geen grond 
worden verzet, drainage worden aangelegd, de grondwaterstand worden verlaagd en mogen 
geen oppervlakteverhardingen van meer dan 100 m², anders dan een bouwwerk, worden 
aangebracht. Daarnaast is De Noenes gelegen in de boringsvrije zone, welke zone is gelegen 
om de zuidelijk aan De Noenes grenzende waterwingebieden. Het Helvoirts Broek is 
aangewezen als Natte Natuurparel, Regionaal Waterbergingsgebied en Reserveringsgebied 
waterberging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Noenes is gelegen naast een Natte Natuurparel én 
binnen de beschermingszone daarvan (attentiegebied ehs). 
De Noenes grenst daarnaast aan een regionaal 
waterbergingsgebied en een reserveringsgebied 
waterberging. De Noenes is tevens gelegen nabij een 
waterwingebied, binnen de boringsvrije zone rondom dat 
gebied. 
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5.4 Laag 2: Netwerken 

Beschrijving netwerklaag 
Netwerken kennen hoge aanloopkosten en lange aanlooptijden. Belangrijke veranderingen in 
deze laag duren circa 20 tot 80 jaar. Deze netwerken vormen een belangrijke voorwaarde voor 
stedelijke en economische dynamiek. In deze paragraaf worden de eigenschappen en functies 
van deze netwerken in beeld gebracht. 
 
A. Verkeernetwerken 
Het verkeernetwerk ter plaatse van De Noenes c.q. ter plaatse van de dekzandrug waarop 
Belveren is gelegen wordt nog grotendeels gevormd door de routestructuren die zijn gevormd in 
de Middeleeuwen. In de typering van de wegen is een onderscheid te maken tussen reliëf 
afhankelijke en reliëf onafhankelijke wegen. Reliëf afhankelijke wegen volgen de rand van de 
beekdalen en vormen de grens tussen de oude bouwlanden (het open akkercomplex) en lager 
gelegen gras- en hooilanden (de woeste gronden). De wegen hangen waarschijnlijk samen met 
de uitbreiding van het akkerareaal in de richting van het beekdal in de late Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd. Als gevolg hiervan verschoof ook de bewoning naar de randen van het toenmalige 
akkerareaal. Een fraai voorbeeld hiervan zijn de bewoningslinten langs de Belversestraat en de 
Roonsestraat. In de dwarsrichting waren beekdalen een barrière voor het verkeer. Met name de 
reliëf onafhankelijke wegen doorsnijden zeer bewust meerdere landschappelijke eenheden 
(oude bouwlanden en beekdalen) met het doel het beekdal / de beek over te steken op een 
doorwaadbare plaats (of voorde). Niet iedere plek was geschikt als voorde. Zowel de bodem 
van de beek als de oevers moesten stevig zijn. Voorden zijn vaak gesitueerd op plaatsen waar 
het beekdal zich vernauwd. Voorden in belangrijke wegen werden in de loop van de tijd 
vervangen door bruggen. Voorden zijn op oude kaarten te herkennen aan een karakteristiek 
wegenpatroon. Kort voor de oversteek komen verschillende wegen samen, na de oversteek 
waaieren de wegen weer uit. Een datering van deze wegen en de bijbehorende voorden is 
moeilijk te geven, maar ze kunnen teruggaan tot de Middeleeuwen en zijn mogelijk zelfs ouder.  
 
De wegenstructuur op de dekzandrug van Belveren (droogte-eiland) volgt de overgang tussen 
beekdal (hooiland) en dekzandrug (akkers). Als gevolg van deze ligging loopt de weg ‘rond’ 
over het droogte-eiland, op een hoogte van circa 7,5 meter. De Noenes is buiten deze 
‘rondweg’ gelegen. De ligging en het verloop van de ‘rondweg’ is niet uitsluitend hoogte 
gerelateerd. Op een aantal plaatsen wordt het verloop mede gevormd door de nabijheid van 
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voorden om van het droogte-eiland af te geraken. Het droogte-eiland Belveren wordt op drie 
plaatsen door middel van een voort verbonden met andere droogte-eilanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de omgeving van De Noenes zijn drie voorden bekend die lagen in de beekdalen van: 
• de Essche Stroom bij Esch (de Esservoort); 
• de Ruijbossche Waterloop bij de Molenstraat (de Voort); 
• de Ruijbossche Waterloop bij Het Eind bij Haaren (Haarendijk). 
 
Gelet op het natte karakter van het Helvoirts Broek en de breedte van het beekdal bestaan er, 
naast de Esservoort, weinig andere voorden. Een van de andere voorden is gelegen bij Helvoirt 
(ter plaatse van de kruising van de N65 met het beekdal). Als gevolg hiervan is De Noenes niet 
via wegen bereikbaar vanuit het noorden. Het gebied is ontsloten via de wegen vanuit het 
oosten (Heesakker) en westen (Noenes). Als gevolg van de ligging van het gebied op afstand 
van de zogenoemde ‘rondweg’ en de ligging aan het relatief ontoegankelijke Helvoirts Broek is 
De Noenes relatief geïsoleerd gelegen. Doordat de wegen tussen Haaren en Esch en Haaren 
en Helvoirt een ‘rechtstreeks’ karakter hebben, heeft ook als gevolg van het verloop van deze 
wegen De Noenes geen duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorde ontwikkelde zich op een plaats waar het beekdal nauw en ondiep was (oversteekbaar) en de 
bodem en oevers stevig genoeg. Gelet op de relatieve schaarste aan dit type locaties vormde het 
omliggende wegennet zich naar deze plaatsen. 

Wegencategorisering als 
opgenomen in het gemeentelijk 
verkeer- en vervoerplan (GVVP). In 
geel zijn de erftoegangswegen 
geduid, in groen de 
gebiedsontsluitingswegen. De 
Noenes is gelegen nabij een 
erfontsluitingsweg welke aansluit bij 
de N65. 
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In de twintigste eeuw ontwikkelde zich, naast de nog bestaande Middeleeuwse wegenstructuur, 
een moderne wegenstructuur. Ter plaatse van het droogte-eiland van Belveren heeft dit onder 
meer geleid tot de aanleg c.q. verbetering van een weg tussen de Roonsestraat en de 
Molenstraat om het beekdal van de Ruysbossche Waterloop over te steken. Deze weg vormt 
thans onderdeel van de hoofdwegenstructuur in het buitengebied van Haaren. 
 
De Noenes is nabij De Voort (ri. Molenstraat) gelegen. Vanaf deze weg is een weg gelegd in de 
richting van De Noenes, de Scheurbroeksesteeg. Deze weg zorgt voor de ontsluiting van het 
aangewezen gebied in oost-west richting. In een later stadium is de Scheurbroeksesteeg via 
diverse kleinschalige verbindingswegen verbonden met de doorgaande ‘rondweg’ Heesakker. 
Vanaf de Scheurbroeksesteeg lopen een aantal, doodlopende, zijwegen in de richting van het 
Helvoirts Broek. 
 
B. Energienetwerken 
De Noenes is niet gelegen nabij energienetwerken met een bovenlokaal belang. Een 
gastransportleiding is gelegen aan de noordzijde van het Helvoirts Broek.  
 

 

5.5 Laag 3: Occupatiepatroon 

Beschrijving occupatielaag 
De occupatielaag kent een hoge veranderingssnelheid. Veranderingen voltrekken zich veelal 
binnen één generatie (10 tot 40 jaar). Feitelijk bestaat de occupatielaag uit de gebruikspatronen 
die voortkomen uit het menselijk gebruik van de ondergrond en de netwerken. Bij de planning 
van de occupatielaag moet meer dan voorheen rekening worden gehouden met de 
eigenschappen en functies van de ondergrond en de netwerken en de eisen die deze lagen 
stellen aan het ruimtegebruik. De verstedelijkingspatronen geven aan hoe wij gebruik maken 
van de ruimte voor wonen, werken, voedselproductie en recreatie. Deze patronen zijn een 
weerspiegeling van het menselijk handelen. De occupatielaag gaat naast verstedelijking ook 
over het landelijke gebied. De (historische) patronen van het stedelijke en landelijke gebied en 
daarbinnen de aanwezigheid van groene en rode voorzieningen zijn dé aangrijpingspunten voor 
een duurzame inrichting. 
 
Om de occupatielaag te beschrijven is het van belang te beschouwen hoe zich deze in de loop 
van de tijd ontwikkeld heeft. Op de volgende pagina’s zijn kaartbeelden opgenomen van het 
ruimtegebruik ter plaatse van De Noenes vanaf het jaar 1850 tot nu.  
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Kaartbeeld omstreeks 1850 Kaartbeeld omstreeks 1870 

Kaartbeeld omstreeks 1930 Kaartbeeld omstreeks 1965 
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Kaartbeeld omstreeks 1975 Kaartbeeld omstreeks 1985 

Kaartbeeld omstreeks 1995 Kaartbeeld omstreeks 2015 
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Zoals aangegeven bij de beschouwing van de ondergrondlaag was het gebied De Noenes, 
gelet op de relatief excentrische ligging ten opzichte van de bebouwingsconcentraties, niet 
geschikt voor het plegen van intensieve landbouw. Het plegen van bosbouw op zogenoemde 
‘houtakkers’ was een in economisch opzicht meer rendabel grondgebruik. Met name in de 
tweede helft van de 19e eeuw ontstonden overal op de armere zandgronden in Noord-Brabant 
initiatieven om deze woeste gronden te gelde te maken. Waar ze in de eeuwen daarvoor niet 
bruikbaar waren (‘woest’) of juist onmisbaar waren in het agrarisch systeem, kon in dat laatste 
geval die koppeling nu worden losgelaten door nieuwe bemestingsmethoden. Investeerders 
zagen daarmee hun kans schoon om de woeste gronden op een nuttige manier te gebruiken. 
Reeds bestaande bebossingen kregen daarmee in rap tempo ‘buren’. Het toponiem ‘De 
Heihoef’ wat terugkomt op de historische kaarten lijkt, gelet op het woord ‘hei’ eveneens te 
wijzen op de woeste gesteldheid van het terrein. 
 
Ter plaatse van De Noenes is op een topografische kaart uit circa 1850 reeds zichtbaar dat het 
gebied is bebost. Gelet op het regelmatige padenpatroon dat door de bossen loopt, en het feit 
dat ter plaatse geen bebouwing (in de vorm van bijvoorbeeld een landgoed) zichtbaar is, heeft 
waarschijnlijk ontginning ten behoeve houtproductie op zogenoemde ‘houtakkers’ 
plaatsgevonden. Het padenpatroon heeft om functionele redenen een rechtlijnig patroon, zo kon 
het bos eenvoudig worden beheerd. Wat opvalt als de historische kaarten worden vergeleken 
met de huidige situatie, is dat het padenpatroon voor een belangrijk deel overeenkomt met de 
huidige situatie. Dat betekent, dat men de oude verbindingen niet heeft vervangen door een 
nieuw wegenstelsel, maar van de oude structuur uitging bij het kiezen van een nieuwe 
ruimtelijke inrichting. Er is daarmee sprake van een eeuwenlange relatieve continuïteit in het 
wegenpatroon. 
 
Waar het padenpatroon eeuwenlang grotendeels behouden is gebleven, geldt dat niet voor het 
grondgebruik. In 1850 was nagenoeg het gehele aangewezen gebied in gebruik als ‘bos’. 
Slechts op één locatie was bebouwing aanwezig, De Heihoef. Tot de Tweede Wereldoorlog is 
dit beeld behouden gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog heeft in het gebied van de Belverse 
Akkers een ruilverkaveling plaatsgevonden. Ten tijde van deze ruilverkaveling is ook een deel 
van het bos dat aanwezig was ter plaatse van De Noenes gerooid. Slechts enkele bospercelen 
zijn daarbij gespaard gebleven. De voormalige bospercelen zijn omgezet in akkerland en 
grasland. Na ingebruikname van de agrarische grond bleek de opbrengst relatief mager te zijn. 
Dit is mede te wijten aan de vochtigheid van het gebied. Agrariërs hechtten dan ook weinig 
waarde aan dit deel van hun eigendommen.  
 
In de jaren ’70 kwam, door toegenomen welvaart en vrije tijd, het toerisme in ‘eigen land’ op. 
Inwoners van het westen van Nederland gingen op vakantie in de andere delen van het land. 
Dit heeft geleid tot het tot ontwikkeling komen van verblijfsrecreatieve accommodaties en 
campings, met name met een bedrijfsmatige exploitatie. Ter plaatse van De Noenes is 
recreatief gebruik tot stand gekomen op basis van een niet bedrijfsmatige opzet. Recreanten 
verzochten ‘ad hoc’ aan de agrariërs of ze mochten ‘kamperen bij de boer’. De agrariërs wezen 
de recreanten op gronden die hen zelf weinig agrarische opbrengsten gaven, De Noenes. In de 
loop van enkele decennia werd, naar gelang de welvaart toenam, een tent een caravan. De 
caravan werd later veelal vervangen door een stacaravan. Na verkoop van gronden door de 
agrariërs bouwden diverse recreanten in het gebied kleinschalige recreatiewoningen. Op de 
topografische kaarten is deze ontwikkeling terug te zien in de naamgeving voor het gebied: 
‘recreatiegebied’ (1975), ‘camping’ (1995) en ‘bungalowpark’ (2015). De gespaarde 



160025n11 41 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Buurtschap De Noenes’ 

bospercelen zijn behouden gebleven. Door de eigenaren van de percelen met 
recreatiewoningen zijn opgaande beplantingen aangebracht, waardoor De Noenes een relatief 
groen karakter heeft gekregen. Het bebouwingsgebied is gelegen buiten de locaties in het 
landschap waar traditioneel bebouwingsconcentraties zijn gelegen. In plaats van op een zo 
gunstig mogelijke plaats in het landschap, is de bebouwing van Buurtschap De Noenes 
ontstaan in een deel van het landschap waar de natuurlijke condities minder optimaal waren. 
Om die reden is De Noenes buiten de traditionele cultuurhistorische structuren gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtschap De Noenes kent een divers artefactieel morfologisch patroon: caravans, stacaravans, 
chalets, woningen; te midden van een groen kader 



42 

Gemeente Haaren 

5.6 Integratie van de lagen in een gepreciseerd DRS 

Op basis van integratie van de ondergrondlaag, de netwerklaag en de occupatielaag kan een 
gepreciseerd duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (integratie lagen) worden opgesteld. Uit dit 
beeld kan worden geconcludeerd dat De Noenes op een plaats in het landschap is gelegen die, 
vanwege de vochtige omstandigheden, van oudsher relatief weinig waarde had voor de 
voedselproductie en daarmee bewoning. Als gevolg van deze omstandigheden en daarnaast de 
ontwikkeling van nederzettingen elders in de omgeving, is ter plaatse van De Noenes geen 
sprake van ‘verstedelijking’ op basis van een cultuurhistorisch patroon, maar op basis van 
relatief recente ontwikkelingen. De ‘verstedelijking’ heeft wel plaats gehad op basis van een oud 
padenpatroon. Door de ligging nabij het Helvoirtse Broek is De Noenes relatief geïsoleerd 
gelegen ten opzichte van andere bebouwingsconcentraties, doch vanuit het oosten en westen 
goed ontsloten via doorgaande wegen. In de omgeving van De Noenes zijn hydrologische en 
ecologische waarden aanwezig van regionale betekenis. De huidige vorm van ‘verstedelijking’ 
van het gebied, met slechts kleinschalige bouwwerken, heeft niet tot significante aantasting van 
deze waarden geleid. 
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5.7 Vergelijk gepreciseerd DRS met provinciaal DRS 

Inleiding 
Zoals voornoemd in de inleiding van dit hoofdstuk is het kaartbeeld van de Verordening ruimte 
2014 tot stand gekomen op basis van het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS), zoals dat 
beeld is doorvertaald in het Streekplan Noord-Brabant 2002 en de bijbehorende 
uitwerkingsplannen. Dit DRS is, zo blijkt uit Bijlage II bij de toelichting op de Verordening ruimte 
2014, mede tot stand gekomen op grond van de Basisstructuurkaart. De Basisstructuurkaart is 
een beeldverhaal over de ruimtelijke verschijningsvorm van Noord-Brabant. De kaart geeft een 
beeld van het zichtbare en onzichtbare landschap en het verstedelijkingspatroon. De historische 
en moderne ontwikkelingen zijn afleesbaar. De gebiedseigen kenmerken zijn in deze kaart 
afleesbaar. Aan de hand van de samenhang tussen de lagen van de lagenbenadering vertelt de 
Basisstructuurkaart het verhaal van de landschappelijke en stedelijke kwaliteiten van de Noord-
Brabant. Gebiedskwaliteiten, landschappelijke eenheden en structuurdragers welke essentieel 
zijn voor de bestaande en toekomstige kwaliteit van de regio zijn in het DRS vertaald. Dit kan 
bijvoorbeeld een belangrijk occupatiepatroon zijn, contrasten in het landschap in open en 
geslotenheid die voor de ruimtelijke beleving belangrijk zijn, verschillen tussen nat en droog die 
behouden moeten blijven of contrasten in de overgang van stedelijke bebouwing naar het 
landelijke gebied. 
 
Om te bepalen of het kaartbeeld van de Verordening ruimte 2014 kan worden gewijzigd, dient 
het in dit hoofdstuk opgenomen gepreciseerde duurzame ruimtelijke structuurbeeld op basis 
van de lagenbenadering te worden afgezet tegen het DRS / Basisstructuurkaart zoals deze 
thans ten grondslag liggen aan de Verordening ruimte 2014. De verschillen en overeenkomsten  
tussen de beide analyses op de lagenbenadering, bieden grond voor een conclusie over het al 
dan niet wijzigen van de Verordening ruimte 2014.  
 
Basisstructuurkaart 
Op de onderstaande Basisstructuurkaart is zichtbaar wat de ligging van De Noenes is ten 
opzichte van grootschalige landschappelijke structuren in de omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede Basisstructuurkaart. De Noenes is weergegeven met een rode ster. 
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Op de Basisstructuurkaart is duidelijk zichtbaar dat De Noenes is gelegen tussen het 
beekdalsysteem van het Helvoirts Broek (blauw), het beekdal van de Ruysbossche Waterloop 
(blauwe lijn) en de Belverse Akkers (lichtbruin). De locatie van De Noenes wordt weergegeven 
als ‘oude zandontginning – besloten’. Deze classificering komt overeen met de hoofdlijn van het 
gepreciseerde duurzame ruimtelijke structuurbeeld, zoals dat is weergegeven in dit hoofdstuk. 
De Basisstructuurkaart beschouwende wordt duidelijk dat veel bebouwingsconcentraties in 
Zand-Brabant op eenzelfde positie in het landschap zijn gepositioneerd als De Noenes, 
liggende te midden van een ‘oude zandontginning – besloten’ en daarnaast tussen een oud 
open akkercomplex en een beekdal. Dit is ook niet bevreemdend, nu eenmaal veel 
nederzettingen op basis van dezelfde (in dit hoofdstuk beschreven) processen op specifieke 
plaatsen in het landschap zijn gesticht.  
 
Gelet op dit beeld, is het aanwijzen van De Noenes als buurtschap dan ook passend in deze 
landschappelijke hoofdstructuur. Te meer, daar uit de Basisstructuurkaart geen relevant 
onderscheid tussen natte en droge beekdalen op is te maken. Het is evident dat door dit 
onderscheid op sommige plaatsen wél bewoningsconcentraties zijn ontstaan en op andere 
plaatsen niet. Nu dit onderscheid niet is gemaakt, kan worden gesteld dat de locatie van De 
Noenes wel aan de historische situeringskenmerken van nederzettingen en buurtschappen 
voldoet. Om die reden is het mogelijk om De Noenes te classificeren als 
bebouwingsconcentratie, te meer daar (door de ligging aan een nat beekdal) ter plaatse geen 
cultuurhistorisch waardevolle structuren worden aangetast.  
 
Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld uitwerkingsplan 
In het Uitwerkingsplan Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel (2004) is het gebied waarin De 
Noenes is gelegen aangemerkt als ‘landschap met hoge natuurwaarden’. Deze waarden dienen 
te worden behouden en versterkt. Naast de landschappelijke kwaliteiten, mede bepaald door 
het beekdal van de Broekley, is het gebied ten zuiden van de N65 waardevol voor de landbouw 
en vormt het een groene buffer tussen de kernen Helvoirt en Haaren. Deze bufferfunctie van 
het landschap, om bebouwingsconcentraties van elkaar te scheiden, is een van de 
beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan het ruimtelijke beleid. Het aanwijzen van 
De Noenes als bebouwingsconcentratie (wonen) is passend binnen dit beleidsuitgangspunt, 
omdat De Noenes op relatief grote afstand is gelegen van kernen in de omgeving (Helvoirt, 
Haaren, Esch) en er daardoor sprake is van voldoende landschapsbuffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede uit de kaart van het Duurzaam 
Ruimtelijk Structuurbeeld als opgenomen in het 
Uitwerkingsplan Boxtel, Haaren, Sint 
Michielsgestel. De Noenes, geduid met een 
rode ster, is gelegen in landschap met hoge 
natuurwaarden 
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6 CONCLUSIE EN AFWEGING 
 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is, ten behoeve van de procedure tot wijziging van de 
begrenzing van één van de regimes van de Verordening ruimte 2014, op basis van een beleids- 
en gebiedsanalyse een onderbouwing gegeven van de gewenste wijziging. Zo is een 
beschrijving gegeven van het gebied De Noenes en is de voorgestane ontwikkeling in grote 
lijnen geschetst. Daarna is in beeld gebracht welk provinciale planologisch regime dient te 
worden gewijzigd voor het realiseren van de ontwikkeling zoals voorgesteld. Voorts is de 
voorgestane ontwikkeling getoetst aan het provinciale beleid en het gemeentelijke beleid. 
Tenslotte is ingegaan op de wijze waarop ‘gebieden integratie stad - land’ worden aangewezen, 
namelijk in het licht van de lagenbenadering zoals die is gehanteerd ten tijde van het aanwijzen 
van de huidige ‘gebieden integratie stad –land’. In deze afweging wordt, op basis van de 
conclusies uit alle voorgaande hoofdstukken, verantwoord waarom de gewenste wijziging ter 
plaatse van De Noenes planologisch aanvaardbaar is. 
 

6.2 Conclusies onderbouwingen en eindafweging 

Nut en noodzaak 
De Noenes betreft een door landschapselementen duidelijk begrensde bebouwingsconcentratie 
in het buitengebied van de gemeente Haaren. De bebouwingsconcentratie bestaat uit 240 
percelen met daarop een verscheidenheid aan recreatieverblijven: caravans, stacaravans, 
chalets en woningen. Met persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is in het verleden ruimte 
geboden om op 118 van de 240 percelen te kunnen wonen. Momenteel zijn nog 102 
gedoogbeschikkingen in gebruik. Gelet op de aard en omvang van het gebied en daarnaast de 
hoeveelheid afgegeven gedoogbeschikkingen staan handhavingsinspanningen omwille van het 
handhaven van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet meer per definitie in verhouding tot 
de op te leveren ‘baten’. De ‘baten’, in de vorm van ruimtelijke kwaliteit, zijn ook niet altijd 
gediend door strikte handhaving. Door strikte handhaving en daarnaast onduidelijkheid over de 
juridisch-planologische situatie neemt de investeringsbereidheid van grondeigenaren in hun 
eigendommen af.  
 
Een grote investeringsbereidheid van grondeigenaren is juist van belang voor het behouden en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van De Noenes. Zo is, in tegenstelling tot veel 
andere recreatiegebieden, De Noenes organisch gegroeid, kent het géén bedrijfsmatige 
exploitatie, een versnipperd grondeigendom (veel particulier eigendom) en bestaat er géén 
beheerorganisatie van de (in particulier eigendom zijnde maar openbaar toegankelijke) paden 
en wegen. Op de korte termijn beperkt een geringere investeringsbereidheid zich tot de 
ruimtelijke kwaliteit van de afzonderlijke percelen en wegen. Indien echter bij meerdere (aan 
elkaar grenzende) percelen de bereidheid afneemt, dan kan één stuk ontstaan waar de ruimte 
als geheel niet meer wordt beheerd. Gelet op de ruimtelijke structuur van de percelering 
(dichtheid, bereikbaarheid) is het evident dat een dergelijke ontwikkeling de werking van een 
‘olievlek’ heeft. Vanwege het huidige intern versnipperde beeld van het gebied zal de  ‘olievlek’ 
van afnemende investeringen in vastgoed en daarmee samenhangende ruimtelijke kwaliteit in 
eerste instantie het gebied zélf raken. Echter, indien de ‘olievlek’ de buitenste randen van De 
Noenes bereikt dan zal ook het huidige waardevolle gesloten beeld (door opgaande begroeiing) 
geschaad kunnen worden. 
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Het is gewenst om de investeringsbereidheid van de particuliere grondeigenaren te vergroten 
door het neerleggen van één duidelijke juridisch-planologische regeling en daarnaast 
voorwaarden te scheppen om de courantheid van de bebouwing in het gebied te vergroten. 
Gelet op de mate van handhaafbaarheid van de huidige (juridische) situatie is gewenst om de 
courantheid te vergroten door de feitelijke situatie (van permanente bewoning) ook planologisch 
mogelijk te maken. De nieuwe heldere en eenduidige bestemmingsregeling die de courantheid 
van de bebouwing waarborgt zal daarnaast juridische waarborgen dienen te bevatten voor de 
versterking van de interne en externe kwaliteit van De Noenes. Ook zal de 
bestemmingsregeling moeten leiden tot het realiseren van een kostendrager voor meer 
robuuste landschapsmaatregelen om de bebouwingsconcentratie duurzaam in te passen in het 
landschap. 
 
Provinciaal beleid 
In het provinciale beleid staat centraal dat verstedelijking geconcentreerd plaatsheeft, dat er 
groene geledingszones behouden blijven tussen grote verstedelijkingsconcentraties en dat er 
ruimte is voor regionale contrasten. Met het aanwijzen van De Noenes als ‘gebied integratie 
stad – land’, de bebouwingsconcentratie beschouwende als buurtschap in plaats van 
recreatiegebied, wordt geen inbreuk gemaakt op deze beleidslijnen. Zo wordt niet beoogd om 
significante bebouwingsmogelijkheden toe te voegen ter plaatse van De Noenes, zodat er géén 
toename van verstedelijking plaatsheeft. Door de relatief afgelegen en geïsoleerde ligging van 
De Noenes, met bestaande bebouwing, wordt daarnaast géén inbreuk gemaakt op de groene 
geleding rondom steden en dorpen. Ook is er ter plaatse van De Noenes ruimte voor het 
versterken van regionale contrasten. Daarbij is van belang dat De Noenes uitdrukkelijk géén 
onderdeel uitmaakt van een bestaande cultuurhistorisch waardevolle structuur. Het gebied 
behoort niet tot de (bebouwing behorende bij de) Belverse Akkers en eveneens niet tot het 
Helvoirts Broek. Gelet op de gewenste geringe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan er naar 
verwachting geen significant negatieve effecten op de bestaande ecologische en hydrologische 
waarden in het gebied. Nader onderzoek ten tijde van een bestemmingsplanprocedure zal 
hierover uitsluitsel dienen te geven. 
 
Gemeentelijk beleid 
In het gemeentelijk beleid staat centraal dat ‘dorpen dorpser worden en groen groener’. Dit 
vertaald zich in de beleidslijn dat ‘wonen’ zoveel mogelijk wordt geconcentreerd in en rondom 
de huidige dorpskernen binnen de gemeente. De Noenes wordt dan ook beschouwd als een 
buurtschap, niet als zijnde een nieuw dorp. Dit houdt in dat het effect op de gemeentelijke  
woningbouwdoelen door wijziging van het toegestane gebruik nihil dient te zijn. In een 
bestemmingsplanprocedure dient te worden aangetoond dat de functiewijziging voldoet aan de 
Ladder voor duurzame verstedelijking. Ten aanzien van verblijfsrecreatie geldt dat is vastgelegd 
dat de gemeente geen medewerking wil geven aan de ontwikkeling van nieuwe ‘grote 
complexen met vakantiewoningen’. Zodoende kunnen als gevolg van het ‘onttrekken’ van De 
Noenes aan het recreatieve aanbod (voor zover De Noenes hier deel van uitmaakt), geen 
nieuwe recreatieparken mogelijk worden gemaakt. In het gemeentelijk beleid wordt de nadruk 
gelegd op het ‘oppoetsen’ van de kleuren van het mozaïeklandschap. De Noenes wordt 
benoemd als een separaat ‘mozaïekdeel’. Het is van belang om De Noenes, met zijn gesloten 
bosachtige landschapsbeeld, als zodanig te behouden op de overgang tussen de Belverse 
Akkers & Weiden en het Helvoirtse Broek. Waar mogelijk kan dit beeld worden versterkt. Voorts 
acht de gemeente het van belang om het landschap voor de recreant meer beleefbaar te 



160025n11 47 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Buurtschap De Noenes’ 

maken. Door de ligging van De Noenes aan het relatief ontoegankelijke Helvoirts Broek bestaan 
er mogelijkheden om de beleefbaarheid van dit beekdal te vergroten. 
 
Lagenbenadering 
Uit een analyse van De Noenes op basis van de lagenbenadering blijkt dat het gebied van 
oudsher een geheel eigen positie kent ten opzichte van de omliggende ruimtelijke structuren. 
Uit een beschouwing van de ondergrondlaag blijkt dat De Noenes op de noordelijke flank van 
de dekzandrug / droogte-eiland Belverse Akkers is gelegen. In tegenstelling tot de andere 
flanken van dit droogte-eiland is De Noenes gelegen aan een laag gelegen beekdal dat een 
hoge vochtigheid kent. In dit beekdal heeft zich in de loop der jaren veen ontwikkeld, wat het 
beekdal een moerassig en ontoegankelijk karakter geeft. Door deze ligging heeft zich de 
kenmerkende ‘potstalcultuur’, waarbij systematisch delen zijn ontgonnen ten behoeve van de 
landbouw, zich ter plaatse van De Noenes niet ontwikkeld. Deze relatief ongunstige ligging van 
De Noenes is versterkt door de nederzettingsontwikkeling van Belveren, de nederzetting waar 
De Noenes aan is gerelateerd. Als gevolg van kerkelijke ontwikkelingen is Belveren samen met 
Kerkeind het dorp Haaren gaan vormen. Hierdoor ontwikkelden bebouwingsstructuren zich niet 
in de richting van De Noenes, op hetzelfde droogte-eiland, maar op het droogte-eiland van het 
Kerkeind / Haaren. In de netwerklaag is deze ontwikkeling eveneens zichtbaar. De belangrijkere 
wegen, lopende tussen de dorpen Haaren en Helvoirt en Haaren en Esch, verlopen niet via De 
Noenes. Als gevolg van de ligging van ‘voordes’ (doorwaadbare plaatsen) ten zuiden van De 
Noenes en het aanwezige reliëf is het gebied waar de buurtschap is gesitueerd nog excentrisch 
komen te liggen. Ten aanzien van de occupatielaag kan worden gesteld dat het grondgebruik 
een afgeleide is van de ontwikkelingen in de ondergrondlaag en netwerklaag. Door de relatief 
ongunstige natuurlijke omstandigheden ter plaatse van De Noenes (hoge vochtigheid) en 
daarnaast een relatief excentrische ligging als gevolg van de nederzettingsontwikkeling van 
Belveren (’t Eind) en de verkeersstructuur hebben zich ter plaatse van De Noenes met name 
vormen van extensief grondgebruik gedaan. Gedurende vele decennia hebben de gronden 
dienst gedaan als houtakker (bosbouw). Voor het ‘telen van dit gewas’ was relatief weinig 
inspanning noodzakelijk, waardoor het voor de hand lag dit grondgebruik zo ver mogelijk van de 
nederzettingen te laten plaatsvinden.  
 
Uit een vergelijk tussen de analyse op basis van de lagenbenadering enerzijds en de 
Basisstructuurkaart en het Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld anderzijds, blijkt dat het 
planologisch aanvaardbaar is om De Noenes aan te wijzen als bebouwingsconcentratie. In de 
Basisstructuurkaart is namelijk geen onderscheid gemaakt tussen natte en droge beekdalen.  
Gelet op de weergegeven landschappelijke structuren bij De Noenes en het typische beeld van 
nederzettingsvorming in Zand-Brabant is het beeld van een bebouwingsconcentratie ter plaatse 
acceptabel, het ‘verhaal van Brabant’ kan nog steeds worden verteld. Daarnaast wordt voldaan 
aan het uitgangspunt uit het Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld om voldoende groene ‘buffer’ te 
behouden tussen de afzonderlijke dorpen.  
 

6.3 Planologische aanvaardbaarheid 

Geconcludeerd kan worden dat het planologisch aanvaardbaar is om De Noenes als 
bebouwingsconcentratie aan te merken, alwaar het is toegestaan om ‘recreatieverblijven’ om te 
zetten in ‘burgerwoningen’. Om het ‘verhaal van Brabant’ te kunnen blijven vertellen en geen 
inbreuk te maken op provinciale en gemeentelijke belangen dient deze omzetting wel te leiden 
tot het duurzaam behouden en versterken van de ter plaatse aanwezige ruimtelijke kwaliteiten. 
Gelet op het organisch gegroeide karakter van de huidige bebouwingsconcentratie, dient 
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hiervoor een duidelijke ontwikkelingsvisie te worden ontwikkeld. In deze visie, danwel in de 
daarop volgende bestemmingsplanprocedure, dient uitdrukkelijk aandacht uit te gaan naar: 
•   de ecologische functie van het gebied, meer specifiek in relatie tot de natuurwaarden in het    

  nabijgelegen Helvoirts Broek; 
•   de hydrologische functie van het gebied, meer specifiek in relatie tot de hydrologische   

  waarden in het nabijgelegen Helvoirts Broek; 
•   de ladder voor duurzame verstedelijking; 
•   de landschapselementen binnen het buurtschap die essentieel zijn voor het behouden en  

  versterken van de ruimtelijke kwaliteit (inventarisatie en analyse) en daarnaast de juridische  
  borging van de instandhouding en versterking daarvan; 

•   de mogelijkheden voor inrichting van de zone tussen De Noenes en het Helvoirts Broek ten   
  behoeve van extensieve recreatie die de beleefbaarheid van het Helvoirts Broek vergroot; 

•   kwaliteitsverbetering van het landschap in relatie tot de borging van het landschapsbeeld ter    
  plaatse van De Noenes. 
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