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AANLEIDING

Met de verhuizing van theater de Blauwe Kei naar de Noordkade ontstaat ruimte 
voor een andere invulling van de vrijgekomen locatie aan het Stadhuisplein. Vanuit 
de technische- en functionele staat van het voormalige theaterpand is sloop een 
verstandige keus. 

Gemeente Meierijstad én Waterschap Aa en Maas hebben gezamenlijk de 
handschoen opgepakt om mogelijkheden tot herinrichting van het gebied te 
verkennen. Gezien de locatie van het theater, tussen Aa en de stad, is deze 
gezamenlijke aanpak een logische stap. Bij beide partijen is het besef aanwezig 
dat met herinrichting van deze vrijgekomen plek, midden in het stedelijk gebied, 
een unieke kans ontstaat om als vliegwiel verschillende ontwikkelingen in 
beweging te krijgen.

Kragten is gevraagd een verkenning uit te voeren naar de verschillende opgaves 
in het gebied en de mogelijkheden om deze opgaves met elkaar te verbinden tot 
concrete kansen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 

Juist door opgaves met elkaar te verbinden ontstaat duurzaamheid en wordt 
meerwaarde gecreëerd. Het verbinden vraagt om een integrale benadering 
waarbij ook de bredere economische, ecologische en sociale doelstellingen van 
stad én regio worden meegenomen. Deze integrale benadering helpt bovendien 
bij het verkrijgen van overzicht in kansen en bijbehorende randvoorwaarden. Voor 
andere partijen ontstaan zodoende kansen om aan te haken bij initiatieven. 

Middels voorliggend visiedocument nemen wij u mee in het verhaal van Veghel 
en de Aa. We schetsen hierbij de ambities van zowel de Stad (gemeente) als 
de Aa (Waterschap). We zoomen in op kansrijke plekken voor het versterken 
van verbindingen tussen de stad en de Aa. Dit document eindigt met concrete  
ontwikkelperspectieven voor herinrichting van De Blauwe Kei en omgeving. 

‘‘Ons doel: het realiseren van 
een veerkrachtig en beleefbaar 

centrumgebied in Veghel’’
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DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING: EEN INTEGRALE BENADERING

Duurzame gebiedsontwikkeling, een mooi begrip, maar wat bedoelen we hier nu 
concreet mee? 

De term duurzaamheid wordt veel gebruikt. Vaak gaat het om een technische 
benadering, het gebruik van duurzame materialen of het besparen van energie. 
Het begrip duurzaamheid vraagt echter een véél bredere benadering, zeker 
wanneer het gaat om de (her)inrichting van onze fysieke leefomgeving. Bij de (her)
inrichting van onze fysieke leefomgeving streven we dan ook naar het realiseren 
van duurzame ruimtelijke kwaliteit. Deze ruimtelijke kwaliteit bestaat uit een 
maatschappelijke-, en een ruimtelijke component.

Maatschappelijk
We laden het begrip duurzaamheid vanuit de waarde die een (her)ontwikkeling 
oplevert voor de eindgebruikers. Het gaat hierbij zowel om gebruik als om 
beleving, nu en in de toekomst. De identificatie met een plek, de gebiedsidentiteit, 
speelt hierbij in toenemende mate een belangrijke rol. 

Het gebruik gaat over de inrichting en bereikbaarheid van het gebied, passend bij 
de functies. De beleving van een plek, de herkenbaarheid van identiteit, is binnen 
onze veranderende samenleving van steeds grotere betekenis. Het gaat niet alleen 
om het uiteindelijke resultaat maar zeker ook over de mate van betrokkenheid bij 
de totstandkoming van onze leefomgeving. Duurzaamheid wordt ook gevonden  in 
het begrip toekomstwaarde. In tijd gaan we onze ruimtelijke functies vaak anders 
waarderen én gebruiken, kijk bijvoorbeeld naar detailhandel in binnensteden. Het 
is dan ook van belang om bij de inrichting van gebieden verder te kijken dan het 
hier en nu. 

Ruimtelijk
Ruimtelijke kwaliteit gaat over de balans tussen pijlers ‘people, planet en profit.’ 
Een duurzame gebiedsontwikkeling voegt waarde toe op alle drie de pijlers. 
De mate van duurzaamheid wordt bepaald door de mate waarin de ruimtelijke 
kwaliteit voorziet in behoeften (wonen werken-verblijven ) van de eindgebruikers 
van het gebied. Het is eveneens van belang dat de, te realiseren ruimtelijke 
kwaliteit, geen claim legt op toekomstige generaties. 

Complexiteit
Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit, met balans tussen de maatschappelijke- en 
ruimtelijke component, is een complexe aangelegenheid. Het gaat over het maken 
van de keuzes tussen verschillende, vaak tegengestelde, belangen. 

In deze studie naar de herinrichting van De Blauwe Kei maken we gebruik van vier 
principes die handvaten bieden bij het ontwikkelproces. 
1. Verbinden van belangen
2. Creëren van identiteit
3. Koppelen van dromen en realiteit
4. Verzilveren van toekomstwaarde nu.

 1 Gebaseerd op o.a. Puylaert en Werksma (2011) “Handreiking duurzame gebiedsontwikkeling:  
doe de tienkamp”, H2Ruimte in opdracht van de Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling van de TU- Delf
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Verbinden van belangen
Het eerste principe voor het realiseren van een duurzame gebiedsontwikkeling 
is het verbinden van verschillende belangen tot één gezamenlijk, overkoepelend 
belang. Dit gezamenlijk belang is het punt waarop meerwaarde gecreëerd 
wordt en waar vanuit vervolgens ook eigen doelen behaald worden. Het is, voor 
verschillende betrokken actoren, noodzakelijk om over eigen grenzen heen te 
stappen. Dit vergt creativiteit en een andere benaderingswijze. Waar we vanuit 
eigen belang gewend zijn snel te convergeren naar concrete keuzes, is het voor 
het integreren van belangen, éérst en bovenal van belang te divergeren. Juist 
door divergeren ontstaan keuzes en worden gezamenlijke belangen zichtbaar. 
Door in samenwerking , gezamenlijk kansen te verkennen, hebben Gemeente 
Meierijstad en Waterschap Aa en Maas al een cruciale eerste stap gezet. In twee 
gezamenlijke werksessie hebben we verschillende belangen zichtbaar gemaakt. 

Creëren van identiteit
In de afgelopen decennia zijn er, als gevolg van een gebrek aan samenhang, veel 
ontwikkelingen gerealiseerd met een gebrek aan identiteit. Ook in Veghel is de 
historische identiteit als gevolg van diverse ruimtelijke ingrepen verstoort geraakt. 
Het is van belang om deze identiteit weer terug te brengen. Het creëren van een 
identiteit vraagt om een lange termijn focus en om participatie van álle betrokken  
belangen. Een identiteit creëer je immers niet van vandaag op morgen, dit verhaal 
moet groeien willen partijen aanhaken. 

Koppelen van dromen en realiteit
De ruimte, zeker in stedelijk gebied, is schaars. Anders gezegd we hebben veel te 
weinig ruimte om alle belangen maximaal te kunnen behartigen. Het stapelen van 
belangen (dromen) is dus niet onbeperkt mogelijk, dit vraagt om keuzes (realiteit). 

Voor dit keuzeproces is geen blauwdruk beschikbaar, keuze zijn sterk afhankelijk 
van de lokale context en vergen maatwerk. Het vergt een interactief proces 
met verschillende stakeholders om te komen tot balans tussen kwaliteitsambities, 
haalbaarheid en betaalbaarheid. 

  

Verzilveren van toekomstwaarde nu 
Haalbaarheid en betaalbaarheid gaan hand in hand. Vanuit het integreren van 
belangen ontstaat inzicht in de (financiële)middelen, beschikbaar zijn voor het 
project. Het is belangrijk dat bij investeringen die nu gedaan worden, rekening 
wordt gehouden met de toekomst. Investeringen die nu gedaan worden moeten  
uiteraard bijdrage aan het overkoepelende belang en de beoogde identiteit. 
Daarnaast gaat het over balans tussen pijlers ‘people, planet en profit’ zowel in 
de realisatie als beheerfase. Dit vraagt om een interactief ontwerpproces, om 
participatie met de eindgebruikers, waarbij diverse disciplines betrokken zijn om 
haalbaarheid en betaalbaarheid te borgen. 

Procesmatig start het ontwerpproces met een openingsbod. In dit ‘openingsbod’ 
wordt een ontwerp neergelegd dat gezamenlijk met stakeholders wordt uitgewerkt 
tot een ‘eindbod’. Een gelijkwaardige inbreng is hierbij basis voor een gedragen 
resultaat. 

Voor het vasthouden van momentum is het tenslotte van belang om, op gezette 
momenten, zichtbare resultaten te boeken, passend bij het gewenste eindbeeld. Dit 
versterkt identiteiten en haakbaarheid van stakeholders.  

‘‘De herontwikkeling van de locatie van  
De Blauwe Kei is een ideale eerste mijlpaal’’ 
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Het centrumgebied van Veghel. De centrale as met twee complementaire 
polen aan weerszijde van de Aa. De Corridor - Rembrandtlaan vormt een 

belangrijke poortfunctie voor de ontsluiting van deze centrumpolen. Ter 
versterking van de ruimtelijke structuur verdient het de aanbeveling om 

deze poorten zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit van het centrum is tenslotte, zoals reeds opgemerkt, 
de groenblauwe structuur van de Aa cruciaal. Binnen het centrumgebied 
zijn er, aan beide zijde van de Aa kansen om deze structuur te versterken 
en beleefbaar te maken. Op de oostelijke oever, ten noorden en ten zuiden 
van de markt, ontstaan hierbij kansen om deze opgave te koppelen aan de 

ambities voor een compacte stad.

CENTRUMGEBIED VEGHEL

Groene zone

Kerngebieden

Ontwikkelgebieden

De Aa

Centrumgebied
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BELANGEN VEGHEL 

Binnensteden zijn van oudsher plekken van economisch en maatschappelijk 
belang. Vanuit deze historie is het niet meer dan logisch dat binnensteden een 
sterke focus hebben op detailhandel. De recente geschiedenis laat ons echter zien 
dat de stadcentra van vandaag en morgen een grotere diversiteit aan functies 
nodig hebben om aantrekkelijk te blijven voor een brede doelgroep. De tijd dat 
alleen het aanbod van winkels bepalend was voor de aantrekkingskracht van 
binnensteden ligt inmiddels achter ons. Een populaire term voor het duiden van 
deze verschuiving in functies van binnensteden luidt: 

“Van place to buy, 
 naar place to be”

Waar binnensteden elkaar de afgelopen decennia beconcurreerden en kopieërde 
wanneer het ging om winkelaanbod, parkeertarieven en dergelijke, ontstaat nu 
juist behoefte aan uniciteit. De zoektocht naar het ‘eigen verhaal’ staat hierbij 
centraal. Beleving is een veel gehoord begrip. Binnensteden, in met name 
middelgrote en klein steden, streven naar compactheid. Aanloopstraten hebben 
het zwaar terwijl dikwijls ook het kerngebied, door het wegvallen van nationale 
ketens, te maken heeft met leegstand. De binnenstad zoekt naar nieuwe manieren 
om verschillende doelgroepen aan zich te binden. In aanloopstraten wordt 
geëxperimenteerd met functiemeningen of vindt transformatie plaats naar wonen. 
In steeds meer binnensteden ontstaan creatieve broedplaatsen. Deze locaties, 
veelal in leegstaande panden, zijn laagdrempelig en daarmee ideaal voor 
startende ondernemers. Hoewel de directe economische impact van dergelijke 
ontwikkelingen relatief klein is, vergroot het de dynamiek in de binnenstad. In  
steden met langere ervaringen met dergelijke creatieve locaties ontstaan bovendien 
waardevolle samenwerkingen tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

Het versterken van de ruimtelijke structuur helpt bij het versterken van relaties. Het 
zichtbaar en beleefbaar maken van historische panden, het versterken van stedelijk 
groen en het gebied inrichten voor langzaam verkeer zijn randvoorwaarden voor 
een prettig (en langer) verblijf. Aanpassing van ruimtelijke structuur is daarnaast ook 
van functioneel belang. Het klimaat en energievraagstuk vragen immers om een 
robuuste en veerkrachtige inrichting van onze stad. 

Om deze ruimtelijke structuur te versterken én het ‘DNA- van Veghel’ weer 
zichtbaar en beleefbaar te maken is in 2010 het Masterplan Veghel-Centrum 
2030 opgesteld. Het betreft een ‘Visie op Hoofdlijnen’ met als doel het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit door het herstellen van de historische structuur van  
Veghel. Een duidelijke structuur met twee complementaire polen aan weerszijden 
van de Aa: het Heilig Hartplein en de Markt. Ieder met een eigen karakteristiek en 
historische achtergrond, met elkaar verbonden door de Hoogstraat. De gewenste 
kwaliteitsslag van het centrumgebied splitst zich vooral toe op verbetering en 
vergroening van de openbare ruimte en het toevoegen van aansprekende 
architectuur. Cultuurhistorische waarden blijven behouden en worden waar 
mogelijk versterkt.

Vanzelfsprekend vormt dit zorgvuldig opgestelde ruimtelijke raamwerk grondlegger 
in voorliggende studie. Uiteraard heeft de wereld sinds 2010 niet stil gestaan. 
Vanuit ruimtelijk perspectief is een vervolgstudie opgesteld met de Markt als 
centrale opgave. Het versterken van de markt geldt als vliegwiel voor een  
omvangrijke verbeteringsopgave in het centrum. Hieronder vallen deelprojecten als 
de herinrichting van de Markt, de opwaardering van de panden aan de westzijde 
van de Markt, het herstellen van het contact met de Aa, het verbeteren van de 
routes van en naar centrum, onder andere via het Julianapark. Het Julianapark  
wordt tenslotte opgewaardeerd zodat in eerste instantie de verblijfskwaliteit 
verbetert en zodat het park kan worden ingezet als evenementenlocatie. In  2017 
is gestart met de fysieke herinrichting van het marktplein. De fysieke herinrichting 
van het Marktplein is inmiddels afgerond (begin 2018). 

Routestructurenkaart - langzaamverkeer

EEN VITAAL EN BELEEFBAAR CENTRUMGEBIED



12 13
Aa Veghel februari 2008
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EEN ROBUUST EN VEERKACHTIG WATERSYSTEEM

De rivier de Aa
De Aa komt aan de zuidzijde via het waterbergingsgebied Ham-Havelt Veghel 
binnen en doorkruist het stedelijk gebied van Veghel. In het centrum, tussen  de 
Rembrandtlaan en Julianastraat, ligt de Aa ingeklemd tussen stedelijke bebouwing 
op korte afstand van de oevers. In het verleden leverde dit tijdens  extreme situaties 
(hoogwaterperiodes 1993, 1995 en 1998) problemen op nabij de knelpunten 
Blauwe Kei en bebouwing brug Hoogstraat. In de daarop volgende jaren zijn op 
diverse plaatsen binnen het stroomgebied van de Aa maatregelen getroffen en 
retentiegebieden ingericht.
De voormalige gemeente Veghel en Waterschap Aa en Maas hebben gezamenlijk 
in het kader van het ‘Inrichtingsplan Aa Veghel (fase 1 en 2) maatregelen 
opgesteld en uitgevoerd. Voor de Aa door Veghel hadden deze maatregelen met 
name betrekking op:
- Het aanbrengen van een cascade in de Aa nabij de Blauwe Kei;
- Realiseren ecologische verbindingszone
- Verhogen ecologische waarde middels aanbrengen schanskorven;
- Aanleg faunapassage (looprichels) onder brug Hoogstraat;
- Realisatie waterbergingsgebied Ham-Havelt.

Waterbeheerplan
Het beleid van waterschap Aa en Maas is vastgelegd in het ‘Waterbeheerplan 
Waterschap Aa en Maas 2016 – 2021; Werken met water. Voor nu en later’. 
De beleidsvisie die in het waterbeheerplan wordt omschreven, benadrukt dat 
continu gewerkt moet worden aan een robuust en veerkrachtig watersysteem. Deze 
ambities zijn in het waterbeheerplan vervat onder vijf doelstellingen: 
1. via optimaal beheer en onderhoud de huidige dienstverlening in stand   
 houden;
2. veilig en bewoonbaar gebied; 
3. voldoende water en een robuust watersysteem;
4. gezond en natuurlijk water;
5. schoon water.

Samen met de omgeving streeft het waterschap naar balans tussen goed 
waterbeheer en economische belangen .Naast de directe bijdrage aan een 
duurzame leefomgeving met de aanwezigheid van een goed functionerend 
watersysteem, draagt het waterschap via water daarom ook bij aan bredere 
maatschappelijke thema’s:
- Water in bebouwd gebied
- Kennisontwikkeling en innovatie
- Energiegebruik en grondstofvoorziening
- Internationale samenwerking
- Water en ruimte
Bij het realiseren van ambities wordt altijd gezocht naar samenwerking met 
partners, gebruikers en andere organisaties.

De voorgenomen opgave ‘Herinrichting de Blauwe Kei’ past binnen de 
doelstellingen voldoende water en een robuust watersysteem. Daarnaast biedt dit 
project kansen om een significante bijdrage te leveren aan  de breder benoemde 
maatschappelijke thema’s. 

Vanuit het WBP-doel met betrekking tot het peilbeheer streeft Waterschap Aa en 
Maas tenslotte naar:
- Een passend peil voor de functies landbouw, natuur en wonen.
- Robuust en veerkrachtig watersysteem.
- Transparantie en draagvlak over beheer en onderhoud. 

Concreet voor de Aa door Veghel
Medio 2018 komen de resultaten van de nieuwe NBW toets beschikbaar. Op 
basis van toetsresultaten kan concreet worden vastgesteld welke effecten kunnen 
worden bereikt met eventuele herontwikkelingen in het centrumgebied van Veghel 
waarbij wordt ingezet op de robuustheid van de Aa. 

Aa door Julianapark,  
beleving Aa in Stedelijk gebied

BELANGEN AA EN MAAS
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INTEGREREN VAN BELANGEN 

Inzicht in de belangen van verschillende actoren is noodzakelijk om in het 
ontwerpproces te komen tot balans én duurzame ruimtelijke kwaliteit.

Door te starten met het zichtbaar maken van belangen en ambities ontstaat een 
basis voor het maken van onderbouwde keuzes. In een eerste werksessie hebben 
Waterschap Aa en Maas én gemeente Meierijstad samen kansen benoemd.  
Op de linkerpagina zijn deze belangen schematisch weergegeven. 

Deze belangen worden zo optimaal mogelijk geïntegreerd bij nieuwe (fysieke)
herinrichtingsopgaven in het centrum van Veghel. Vanzelfsprekend worden deze 
belangen uitgewerkt passend bij de specifieke context van de plek. 

In deze verkennende studie is nog niet gekeken naar belangen van verschillende 
gebruikersgroepen. Vanzelfsprekend is dit een belangrijke vervolgstap om te komen 
tot een herinrichting die aansluit bij belangen van gebruikers én kan rekenen op 
draagvlak. 
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Historische kaart Veghel omstreeks1900
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De unieke ligging in het beekdal van de Aa én de regionale functie van de 
stad leverde Veghel officieuze titel: “Parel van de Meierij”. De gunstige ligging 
grenzend aan de Aa maakte het gebied, vanwege de vruchtbare gronden, 
al in de vroege middeleeuwen tot een uitermate geschikt vestigingsgebied. 
Archeologisch onderzoek toont bovendien aan dat in het gebied, zelfs in de 
romeinse tijd al sprake was van vaste bewoning. 

Haar ruimtelijke structuur heeft Veghel dan ook grotendeels te danken aan de 
Aa. Op het smalste punt van de Aa werd via een brug een verbinding gemaakt 
tussen beide overs. Aan beide zijden kwamen verschillende wegen en paden 
samen. Vanuit deze knooppuntpositie ontwikkelde Veghel zich vanaf de vroege 
middeleeuwen tot een regionaal centrum voor handel. De positie van dit 
knooppunt werd achtereenvolgens verder versterkt door de aanleg van de Zuid-
Willemsvaart (gereed in 1826) en de Duitse lijn (1870). 

Dankzij deze uitstekende infrastructurele voorzieningen heeft Veghel zich kunnen 
ontwikkelen tot een echte productiestad. De handelsgeest, ondernemingszin én 
het hoge arbeidsethos is hierbij kenmerkend voor stad en regio. Eind 18e eeuw 
was Veghel hoofdzakelijk een handelspunt voor grondstoffen en voor handel in  
regionale agrarische producten. Vanaf begin van de 19e eeuw vormt de vestiging 
van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (de voorganger van CeHaVe) 
het beginpunt voor een (inter)nationale concentratie van voedselverwerkende 
industrieën en groothandel. In het kielzog van voornoemde industrieën ontstaat 
bovendien een sterke maakindustrie. Beide sectoren zijn ook heden ten dagen,  
kenmerkend voor de Veghelse economie.

De oprichting van de stichting Congregatie van de Franciscanessen, in 1840, is 
eveneens bepalend geweest in de geschiedenis van Veghel. Vanaf de oprichting 
vormde het kloostercomplex een basis voor gezondheidzorg, ouderenzorg en 
onderwijs. Vanuit het verspreiden van kennis en kunde (missiewerk) werd in 
Veghel de basis gelegd voor veel katholieke instellingen voor zorg en onderwijs 
in Brabant, Nederland, Oost Afrika en Zuidoost Azië. De katholieke cultuur kent 
hiermee, vanzelfsprekend, een sterke inbedding in Veghel. Deze binding komt ook 
fysiek tot uiting in de beeldbepalende bebouwing (bijvoorbeeld de Nieuwe 
Lambertuskerk) én het unieke kloostercomplex.
 
Zowel de ligging aan de Aa, het economische vormgegeven landschap én de 
beeldbepalende bebouwing zijn bepalend voor de ruimtelijke identiteit van Veghel. 
In de afgelopen decennia is deze ruimtelijke identiteit, als gevolg van diverse 
ingrepen, verstoort geraakt. Het is dan ook de uitdaging deze identiteit 
weer zichtbaar en beleefbaar te maken bij nieuwe interventies in de stad.

VEGHEL ‘PAREL VAN DE MEIERIJ’
DE VERBORGEN IDENTITEIT
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Vanuit de ontstaanshistorie is er een sterke relatie tussen de Veghel en de Aa. In het 
zichtbaar en beleefbaar maken van deze relatie liggen kansen voor het versterken 
van de identiteit van het gebied. Van oudsher stroomt het water vanuit de hoger 
gelegen stad naar de Aa. Door juiste dit water zichtbaar en beleefbaar te maken 
wordt de relatie tussen Stad en Aa zichtbaar versterkt. Andersom geldt hetzelfde 
voor de groenstructuren, deze kunnen vanuit de Aa richting het stedelijke gebied 
worden versterkt. 

Binnen het bestaand stedelijk gebied zijn er een zestal locaties waar de 
relatie tussen de stad en de Aa kan worden verstrekt. Stroomafwaarts zijn dit 
achtereenvolgens.
1. Zuidergaard
2. Professorenbuurt 
3. Juliana park 
4. De blauwe Kei / Stadhuisplein
5. Postsorteercentrum
6. Dorshout

Van deze plekken liggen het Julianapark, het stadhuisplein en het postsorteer- 
centrum binnen het centrum gebied. Deze plekken zijn, vanuit het versterken van 
identiteit én het realiseren van gezamenlijke belangen, het meest kansrijk. 

Kijkend naar de groenstructuren in het centrum dan liggen deze met name aan de 
randen (Thorbeckelaan, Kloostercomplex en het Collegepark) én aan de westzijde 
van de Aa (Julianapark, Kolonel Johnsonstraat – Beatrixsingel en het Dorshout). 
Deze groenstructuren kunnen benut worden voor het versterken van de relatie  
met de Aa. In de binnenstedelijke context, aan de oostzijde van de Aa, zijn een 
tweetal zones denkbaar waarbij de relatie tussen Stad én Aa kan worden versterkt. 
Vanwege de sterke relatie tussen stad en Aa én de hieruit voortvloeiende kansen 
voor het realiseren van diverse belangen worden deze twee zones (locatie De 
Blauwe Kei & locatie Postsorteercentrum) nader beschouwd. 
 

VEGHEL AAN DE AA
KANSRIJKE PLEKKEN VOOR VERBINDEN VAN VEGHEL MET DE AA 

6.

5.

3.
4.

2.

1.
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AA - POST SORTEERCENTRUM 

Na het vertrek van het postsorteercentrum staat deze locatie leeg en een nieuwe 
invulling is nog niet voorhanden. In de huidige situatie is bebouwing aan met 
name de Markt (kerngebied), maar ook het postsorteercentrum zelf, met de 
achterzijde naar de Aa gericht. Kortom er is geen interactie tussen de Stad en de 
Aa. Het ontbreekt daarnaast aan functies die doelgroepen (bezoekers, bedrijven 
en bewoners) verleiden tot een bezoek aan dit deel van de stad. In het huidige 
beleid is dit gebied aangeduid als groenblauwe ontwikkelzone. Om deze plek te 
laten functioneren binnen het stedelijk netwerk is het noodzakelijk hier een eigen 
dynamiek te creëren. Het gaat hierbij zowel om functionele invulling als om de 
beleving.  

Bij eventuele herontwikkeling van dit gebied ontstaan kansen voor het realiseren 
van verschillende belangen en ambities. Waardecreatie kan gerealiseerd worden 
door oriëntatie van zowel bebouwing als openbare ruimte naar de Aa te richten. 
Daarnaast is het noodzakelijk om ook de fysieke aanhaking met de stad te 
versterken. Vanuit het versterken van identiteit en relatie tussen stad en Aa ontstaan 
in dit gebied verschillende zones. 

Stedelijke verbindingszone
Het kerngebied, de markt, is reeds ontwikkelt tot een plein dat uitnodigt tot 
verblijven. Door fysieke verbindingen te realiseren met het postsorteercentrum 
en deze passend in te richten wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Door het 
realiseren van een aantrekkelijke verbindingsroutes ontstaat een relatie tussen dit 
deelgebied, de Aa én het kerngebied rondom de Markt. Deze verbindingszones 
zijn bovendien cruciaal voor het versterken van beleving van de historische relatie 
tussen de Aa en de stad.  

Beleefplein
Zoals reeds toegelicht is het, voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en 
beleving, noodzakelijk om binnen dit deelgebied een ‘eigen dynamiek’ te 
creeren. Deze dynamiek moet passen bij het functionele gebruik van het gebied. 
In dit kader liggen er kansen in de combinatie van rode ontwikkeling met een 
hoogwaardige openbare ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van een pittoresk plein. 
Oriëntatie van zowel bebouwing als openbare ruimte naar de Aa is hierbij 
cruciaal. Uiteraard moeten eventueel nieuwe (rode)ontwikkelingen wél passen 
binnen de ambities van de compacte stad.

Beekrandzone
In de huidige situatie ligt de Aa ingeklemd tussen de op beide oevers aanwezige 
bebouwing. De ruimtelijke kwaliteit voor zowel Stad als Aa wordt versterkt 
wanneer aan de noordzijde ruimte wordt gegeven aan de Aa. Verbreding van de 
Aa en verflauwing van de oever biedt in dit kader kansen voor het versterken van 
ecologische verbindingszone. Ook biedt dit kansen voor functioneel gebruik, de 
verblijfskwaliteit  en beleving van de Aa. 

Markt is al opnieuw ingericht

Beleefplein

Beekrandzone

Stedelijke verbindingzones

VERBINDEN VAN BELANGEN

In voorliggende studie wordt de locatie van het postsorteercentrum niet nader 
uitgewerkt. Gronden zijn namelijk niet in eigendom van Waterschap of 
Gemeente. Wanneer herontwikkeling in de toekomst wellicht wél aan de orde 
is wordt geadviseerd om bovenstaande uitgangspunten te vervatten in het 
ontwikkelingskader van het gebied.
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AA - DE BLAUWE KEI/STADHUISPLEIN

Vanuit de geplande sloop van het voormalige theater De Blauwe Kei ontstaat 
momentum om op korte termijn de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te versterken. 
Het voormalige Theater De Blauwe Kei vormt functioneel gezien een onderdeel 
binnen het bredere gebied rondom het stadhuisplein. Het Stadhuisplein vormt 
op haar beurt een belangrijke toegangspoort naar het ‘compacte centrum’ van 
Veghel. Gemeente Meierijstad heeft de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit in dit 
brede gebied te versterken en hiermee een impuls te geven aan het functionele 
gebruik, de verblijfskwaliteit en beleving. Bijkomend argument voor deze ingreep 
is de verwachting dat dit gebied in de toekomst, gezien de ambities van Veghel 
(compacte stad), deels gaat transformeren. Bij de inrichting van ruimte én 
investeringen in ruimtelijke kwaliteit dient derhalve nadrukkelijk rekening gehouden 
te worden met toekomstwaarde. Vanuit deze verschillende belangen is het niet 
mogelijk om uitsluitend de locatie van De Blauwe Kei te beschouwen. In deze 
studie wordt derhalve gekeken naar het brede gebied rondom het stadhuisplein. 

Ruimtelijke waarde
Ruimtelijke waarde gaat over het toevoegen van gebruikerswaarde, 
belevingswaarde én toekomstwaarde. In het gebied zijn diverse functies 
aanwezig, te weten: wonen, werken, verblijven. De locatie aan de centrumrand 
maakt het gebied kwetsbaar voor wat betreft detailhandel. Daarnaast heeft ook het 
zwembad op de huidige locatie nog maar beperkt toekomstwaarde. De openbare 
ruimte in dit gebied heeft louter een functionele verkeersfunctie en is daarmee 
eenzijdig  ingericht. 

In de huidige situatie zorgt de bebouwing, parallel aan de Aa, voor een fysieke 
scheiding tussen de Stad en de Aa. Vanuit de ontstaansgeschiedenis van Veghel 
ligt er een sterke relatie tussen het centrum en de Aa. Door juist deze historische 
relatie zichtbaar en beleefbaar te maken ontstaan kansen voor het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit. Bij het versterken van identiteit en relatie tussen stad en 
Aa ontstaan verschillende zones. Vanuit structuurgedachte wordt hierbij water, 
vanuit het centrum, naar de Aa gebracht en geldt voor het groen een omgekeerde 
route. Vanuit de indeling in verschillende zones wordt  een geleidelijke overgang 
gerealiseerd tussen Stad en Aa. De herinrichting  en hierbij gewenste beleving van 
elke zone wordt afgestemd op de huidige (en toekomstige) functie. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is bijvoorbeeld het borgen van voldoende parkeercapaciteit 
(functioneel gebruik).

Het definiëren van verschillende zones geeft mogelijkheden om, per zone, 
zo maximaal mogelijk af te stemmen op de (toekomstige) gebruiksfunctie. De 
onderlinge verbinding borgt hierbij de identiteit en beleving van het totale gebied. 
In termen van toekomstwaarde maakt dit de ruimtelijke kwaliteit minder kwetsbaar, 
mochten er functies wijzigen. Voor wat betreft belevingswaarde ligt de focus op 
het realiseren van een robuuste verbinding met de Aa. In elke zone borgen groene- 
en blauwe elementen deze identiteit. De mate waarin deze elementen concreet 
vorm krijgen wordt uiteraard afgestemd op de functie van het gebied. Ook in 
ontwikkeltempo ontstaan kansen om, zoals bijvoorbeeld de locatie van De Blauwe 
Kei, te versnellen. 
 

VERBINDEN VAN BELANGEN
De volgende zones worden onderscheiden:

Stedelijke plein
De huidige stenige inrichting van het stadhuisplein dient puur het functionele doel 
als parkeerfunctie. Belevingswaarde en verblijfskwaliteit ontbreken in dit gebied. 
Bij toekomstige herontwikkeling ontstaan kansen voor het vergroten van deze 
belevingswaarde en de verblijfskwaliteit. Het is hierbij van belang dat wordt 
geïnvesteerd in de herkenbaarheid en poortfunctie naar enerzijds de Markt 
en anderzijds de Aa. Deze investering borgt dat het gebied volwaardig gaat 
meedoen in de gewenste routestructuren in en rondom het centrum van Veghel. 

Beleefplein
Door het vertrek van het zwembad ontstaan in het gebied kansen voor het 
realiseren van een nieuw plein. Vanuit de voorgenomen sloop van De Blauwe 
Kei ontstaan nieuwe zichtlijnen en verbindingen met de Aa. Dit schept kansen 
voor het realiseren van een deelgebied met een eigen dynamiek. Het aanpassen 
van bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door het realiseren van nieuwe fronten, 
biedt kansen voor diverse gebruikersgroepen. Een aantrekkelijke openbare ruimte 
vergroot hierbij bovendien de maatschappelijke waarde van het gebied.  

Parkzone/Parkeren
In de zone achter het gemeentehuis, parallel aan de Rembrandtlaan is reeds 
een groenstructuur aanwezig. Bij het verder versterken van deze structuur tot een 
parkzone ontstaan kansen  voor het versterken van maatschappelijke waarden. 
Het betrekken van dit gebied in de routestructuren vergroot de verblijfskwaliteit en 
versterkt de verbinding tussen het centrum en omliggende wijken. Het toevoegen 
van groenblauwe elementen versterkt bovendien de relatie met- en beleving van de 
Aa. Uiteraard dient ook rekening gehouden te worden met de functionele indeling 
van het gebied waarbij ruimte voor parkeren een belangrijke opgave vormt.

Stedelijke verbindingszones
Door het realiseren van een aantrekkelijke verbindingsroutes ontstaat een fysieke 
relatie tussen verschillende deelgebieden. Deze verbindingszones zijn bovendien 
cruciaal voor het versterken van beleving van de historische relatie tussen de Aa en 
het centrum. Naast dit ruimtelijke perspectief bieden verbindingszones ook kansen 
voor het behalen van maatschappelijke waarden. Het afkoppelen van hemelwater 
van (maatschappelijk)vastgoed is in dit kader een goed voorbeeld.

Beekrandzone
Naast extra buffercapaciteit biedt een robuuste inrichting van deze beekrandzone 
ook meerwaarde in het zichtbaar en beleefbaar maken van zowel stedelijke- 
als landelijke wateropgave. Realisatie van een plas- dras situatie biedt ruimte 
om ook stedelijk water (tijdelijk) te bergen. De verschillende wateropgaves 
die samenkomen in dit gebied bieden bovendien kansen voor educatie en 
recreatie. Combinatie van voornoemde aanleidingen vergoten de beleving 
en verblijfskwaliteit van deze zone en maken het gebied tot een waardevolle 
‘scharnierfunctie’ tussen de stad en de Aa. 
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Maatschappelijke waarde
Maatschappelijke waarde gaat over balans tussen 
begrippen, ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Ten aanzien van 
deze begrippen zijn vanuit verschillende invalshoeken 
én vakdisciplines kansen onderzocht om, afgestemd op 
de verschillende zones, waarde aan het gebied toe te 
voegen. In de navolgende pagina’s worden concrete 
ontwikkelkansen per discipline toegelicht, het betreft:

Planet
- Ciculariteit 
- Water. 
- Hitte
- Biodiversiteit
- Luchtkwaliteit
- Energie

People
- Sociaal 

Profit
- Economisch

Op basis van behoefte van actoren ten aanzien van 
haalbaarheid, betaalbaarheid en planning worden deze 
aspecten, in een vervolgstap, vertaald naar een concreet 
ontwerp (openingsbod).

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein
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In navolgende pagina’s worden, vanuit verschillende belangen, ontwikkelperspectieven 
geschets voor herinrichting van De Blauwe Kei en de bredere omgeving. 

Het doel? Zo integraal mogelijk kijken naar ontwikkel kansen. 

Zoals aangegeven is in deze verkennende studie nog niet gesproken met eindgebruikers.
Het ophalen van belangen, wensen en behoeftes van verschillende gebruikersgroepen 
vormt hiermee een opgave voor het vervolgtraject.

Deze aanpak borgt dat, in het vervolgtraject, weloverwogen keuzes gemaakt kunnen 
worden. Keuzes die bijdrage aan de veerkracht van de stad en van meerwaarde zijn voor 
al haar gebruikers!

RUIMTELIJKE KWALITEIT 
VERBINDEN VAN BELANGEN

F O C U S 

DIVERGEREN CONVERGEREN

Keuzes 
creëren Keuzes 

maken
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C I R C U L A R I T E I T 

  

CIRCULAIRE KANSEN
De essentie van de circulaire economie is het oneindig 
hergebruiken van grondstoffen, het elimineren 
van afval. Hierin wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de biologische en technische kringloop.

Materialen die we overal toepassen zijn veelal gemaakt 
uit uitputtelijke grondstoffen. We zijn er van bewust dat 
deze grondstoffen eindig zijn en dat op deze manier 
doorgaan uiteindelijk zal resulteren in grondstoffenschaarste. 

Circulariteit is een relatief nieuw begrip binnen een 
gebiedsontwikkeling en kan op verschillende manieren 
ingevuld worden. Goed is om een onderscheid te 
maken tussen een herontwikkeling van bestaand 
gebied, of een geheel nieuwe gebiedsontwikkeling. 

BESTAAND VS  NIEUWE 
ONTWIKKELING
De Blauwe Kei is een bestaand gebied. De huidig 
aanwezige producten en materialen kunnen 
uitgangspunt zijn voor de herinrichting. Hiermee kan 
men de levensduur van deze producten verlengen. 
Deze zijn immers niet ontworpen om oneindig terug 
te vloeien in de kringloop. Vervolgens kan bij nieuw 
aan te schaffen materialen rekening gehouden 

worden met het circulariteitsgehalte.   

CIRCULAIR 
ONTWERPEN EN 
BEHEREN
Tijdens de ontwerpfase wordt 
gekeken welke materialen 
er toegepast worden. Zowel 
het terug laten komen van 
huidige materialen, als ook het  
aanbrengen van nieuwe circulaire 
materialen zijn onderdeel van 
afweging in het ontwerp.  Het 
circulair ontwerpen heeft ook 
invloed op beheer. Op moment 
van vervanging heeft men te 
maken met een grondstof met 
restwaarde, niet met afval.

LEVERANCIER BLIJFT EIGENAAR - AFNEMEN VAN 
DIENSTEN
Om toekomstige grondstoffenschaarste bij de leverancier te voorkomen, 
kan deze eigenaar blijven van het geleverde. Hierdoor zal deze leverancier 
zijn product robuuster en slimmer samenstellen. Immers, minder tussentijds 
herstel, minder kosten, en slimmer samengesteld, makkelijker te demonteren. 
Hiermee bouwt de leverancier grondstoffenzekerheid op voor de toekomst.  

Circulariteit vraagt deels andere keuzes maken in de toegepaste materialen, 
maar is ook voor een groot deel te organiseren in de onderliggende afspraken. 

MATERIAALPASPOORTEN
Een hulpmiddel hiervoor is het materiaalpaspoort. In een 
materiaalpaspoort staan algemene kenmerken van een 
materiaal, als ook de samenstelling, herbruikbaarheid 
en restwaarde van hetgeen. Het documenteren van het 
toegepaste materiaal vergroot de herbruikbaarheidkansen 
mocht het object ooit worden afgebroken. Je weet immers wat 
je in handen hebt.       
       

Bij de herinrichting van het stadhuisplein en omgeving 
ontstaan kansen om aan te sluiten bij de hydrologische en 
ecologische doelstellingen. Het realiseren van een plas-
draszone ter plaatse van de vrijgekomen locatie van De 
Blauwe Kei is in dit kader een efficiënte en doelmatige 
oplossing.       
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W A T E R

  

ROBUUST EN VEERKRACHTIG SYSTEEM
Waterschap Aa en Maas streeft naar een robuust en 
veerkrachtig watersysteem. Dit wordt onder andere 
gerealiseerd door het (plaatselijk) verruimen van het 
profiel van de Aa. Het verruimen van de beekdalzone ter 
hoogte van De Blauwe Kei past binnen deze strategie.  
Hoewel een dergelijke verruiming een gering effect 
op de optredende waterstanden in het centrum 
van Veghel heeft, maken dergelijke maatregelen ,  
in breder perspectief, het watersysteem van de Aa wél 
robuuster. Bij het wijzigen van  het stroomprofiel van de Aa 
moet goed gekeken worden naar de gewenste afvoerdynamiek 
en een  meer natuurlijker verloop van het peilregime (KRW).

BUFFERING EN INFILTRATIE STEDELIJK WATER
Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast 
door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. 
Huidige watersystemen zijn veelal gericht op een snelle afvoer van 
water. Door toename van intense regenbuien ontstaat de noodzaak 
om systemen anders in te richten. Retentie en infiltratie in de stad is 
nodig om overschotten snel te kunnen opvangen en langere tijd vast 
te houden. Buffering en infiltratie van hemelwater vraagt om een 
andere inrichting van het stedelijk gebied. Door bij deze inrichting 
ruimte te bieden voor een helofytenfilter of moerasfilter wordt een 

bijdrage geleverd aan de zuivering van water.   

AFKOPPELEN VAN GEBOUWEN
De verduurzamingsopgave van vastgoed staat hoog op 
beleidsagenda’s van de overheid. Een belangrijk aspect 
is het afkoppelen van gebouwen. Het afkoppelen van 
bebouwing, met name in binnenstedelijke gebieden zoals het 
stadhuisplein, ontlasten het rioolstelsel. Bij het afkoppelen van 
gemengde rioolstelsels (vuilwater & rioolwater) zijn er nog  
meer voordelen:  

-  Minder, relatief schoon regenwater, wordt naar de    
 zuiveringsinstallatie afgevoerd.

-  Het is minder vaak nodig om vuil water op het  
   oppervlaktewater te lozen.

-  Door lokale infiltratie wordt het grondwater  
   aangevuld. 

 
Gemeente Meierijstad heeft ambities om haar 
maatschappelijk vastgoed, waaronder het gemeentehuis, 
te verduurzamen. Herinrichting van de buitenruimte biedt 
een ideale aanleiding om niet alleen het gemeentehuis 
af te koppelen maar ook voorzieningen te realiseren 
waardoor ook andere gebouwen kunnen aanhaken.

ZICHTBAAR EN LEEFBAAR MAKEN  
VAN WATER
Het zichtbaar en beleefbaar maken van water in de openbare 
ruimte is van grote betekenis voor de stad. Door het water 
zichtbaar en beleefbaar te maken in het straatbeeld ontstaat 
inzicht in het functioneren van het watersysteem, bijvoorbeeld bij 
een intense regenbui. In de koppeling met educatieve elementen 
stimuleert dit het bewustwordingsproces bij gebruikers dat 
klimaatadaptatie een proces is dat ons allemaal aan gaat.  
Bewustwording is een eerste stap in het aanpassen van 
het eigen denken en handelen, een eerste stap naar 
een veerkrachtig centrum.     

HYDROLOGIE EN ECOLOGIE
De Aa door Veghel is al eerder heingericht en voldoet voor het grootste gedeelte aan de ecologische doelstellingen die gelden 
voor de beek. Voor de Aa door Veghel ligt er nog een ecologische (rest) opgave op het traject tussen de Hoogstraat en  
het natuurgebied De Aa-Broeken.   

Op het traject tussen de Hoogstraat en de Bergbezinkbassin Beatrixsingel kan mogelijk aan één zijde een hoger ecologisch potentieel 
worden behaald. Daarnaast zijn de oevers op dit traject moeilijk begaanbaar/bereikbaar voor het uitvoeren van het (maai)
onderhoud.                  

De Aa valt volgens de KRW-systematiek onder de categorie Langzaam stromende midden- en benedenloop (R5&R6 – natuur 
en verweven). Daarnaast is in de Handreiking Ontwikkeling Waterlopen een functie toegekend op basis van het dominante 
landgebruik in de omgeving van de Aa. Voor het traject van de Aa in Veghel geldt de functie stedelijk.   
                
               

Kenmerken voor de Aa is stedelijk Veghel zijn de verschillende oevers. Aan een zijde is sprake van een natuurlijke oever, met 
een breedte van ca. 3-10 meter. Aan de andere zijde is sprake van een steile oever met een talud van circa 1:2.   
                

Bij de herinrichting van het stadhuisplein en omgeving ontstaan kansen om aan te sluiten bij de hydrologische en ecologische 
doelstellingen. Het realiseren van een plas-draszone ter plaatse van de vrijgekomen locatie van De Blauwe Kei is in dit kader 
een efficiënte en doelmatige oplossing.             
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BUFFERING EN INFILTRATIE STEDELIJK WATER

ZICHTBAAR EN BELEEFBAAR  
MAKEN VAN WATERAFKOPPELEN VAN GEBOUWEN

HELOFYTENFILTER

WATEREDUCATIE

WATEREDUCATIE

Atelier GROENBLAUW

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone
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Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein
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H I T T E
EEN HITTE EILAND 
In de stad is het warmer dan in het buitengebied. Dit 
heeft te maken met de mate van opname en uitstraling 
van warmte door verhard oppervlak en bebouwing. 
Dit temperatuurverschil wordt weergeven door 
hitte-eilanden, zie het voorbeeld in figuur 1. 

Door deze hitte-eilanden kan de temperatuur 
in een stad wel 4 tot 6 graden hoger liggen dan 
het buitengebied. Tijdens zomerse hitteperioden 
ontstaan als gevolg van deze hitte-eilanden 
meerdere negatieve effecten. Voorbeelden zijn 
huidaandoeningen, uitdroging, ademhalings- 
en circulatieproblemen en hitteberoertes. 
Onderzoek toont aan de co-relatie tussen de 
luchttemperatuur en mortaliteit aan. Met name 
na een hittegolf neemt sterfte toe in stedelijke 

gebieden (figuur 2).   

TEMPERATUURBIJDRAGE GEBIED VEGHEL
In figuur 3 & 4 staan twee situaties weergegeven. Figuur 3 is 
gebaseerd op de bestaande inrichting van het stadhuisplein 
en omgeving. Figuur 4 is gebaseerd op een mogelijke 
nieuwe situatie. In deze nieuwe situatie is uitgegaan 
van vergroening verschillende zones. Uit modelstudies 
is gebleken dat groen een verkoelend effect heeft en 
dus een daling in de temperatuurbijdrage veroorzaakt 
terwijl door  verharding de temperatuur toe neemt en 
dus een stijging van temperatuurbijdrage veroorzaakt.

De huidige situatie heeft een gemiddelde temperatuurbijdrage 
van 2,42 graden Celsius. In de beoogde situatie is deze 
bijdrage 1,83 graden  Celsius. Het verschil tussen de 
huidige- en beoogde situatie is 0,59 graden Celsius. 
Dit lijkt een klein verschil te zijn, maar wanneer er wordt 
gekeken naar de correlatie tussen mortaliteit (figuur 2) 
dan is deze daling in temperatuur in de stad significant. 

Figuur 1

EXTRA ENERGIEVEBRUIK
Zomerse hitteperioden hebben ook invloed op het energieverbruik; de piekbelasting 
is juist op zomerse dagen extreem. Uiteraard heeft het extra energiegebruik voor 
koeling ook invloed op de CO2 uitstoot door energiecentrales en andere emissies. 

 In hete zomerse perioden komt het dan ook tot extra smogvorming. 

WATERKWALITEIT
De stedelijke opwarming heeft ook invloed op de 
waterkwaliteit. Regenwater dat op hete zomerse 
dagen van opgewarmde daken en wegen afkomt 
kan van enkele graden tot wel 17°C warmer 
worden. Het oppervlaktewater waar het instroomt 
wordt eveneens warmer. De watertemperatuur 
heeft invloed op alle processen in het water. 
De ongewenste algenpopulatie neemt door de 
opwarming toe en kan leiden tot vissterfte en 
botulisme. Botulisme is een vergiftiging veroorzaakt 
door bacteriën waar vooral vissen en vogels aan 
kunnen sterven. Bepaalde stoffen kunnen ook 
een gevaar voor de mens vormen. [[EPA, 2008]] 
 
Bron:   
EPA (Environmental Protection Agency); Reducing Urban Heat 
Islands - Compendium of Strategies; United States Environmental 
Protection Agency, 2008    

SMOGVORMING
Er is ook een directe relatie tussen smogvorming en 
luchttemperatuur. Warme lucht neemt verontreinigingen 
en stofdeeltjes mee naar hogere luchtlagen waardoor een 
smogbel ontstaat. Koelere lucht van buiten de stad wordt 
opgewarmd aan de stadsrand en dringt niet meer door 
tot de stadskern. ‘s Nachts kan het warme luchtkussen een 
inversie veroorzaken, waardoor de stad niet afkoelt en geen 
menging met schone lucht van buiten de stad plaatsvindt.

 
Bron:  

Krusche P. & M., Althaus D. & Gabriel I.; Ökologisches Bauen – Herausgegeben 
vom Umweltbundesamt; Bauverlag GmbH, Wiesbaden & Berlin, 1982 
        
 

Figuur 2 Toename in energie behoefte bij temperatuurstijging in New Orleans (USA).

Bron EPA, UHI Basics, 2008. 38
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VERMINDEREN HITTESTRESS

Atelier GROENBLAUW Atelier GROENBLAUW

Figuur 3 Huidige situatie Figuur 4 mogelijk nieuwe situatie
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B I O D I V E R S I T E I T 
VARIATIE VAN BIOTOPEN
Zorg voor variatie in de biotopen, bijvoorbeeld bij mogelijke realisatie van retentiebuffers. 
In de ene buffer kan hogere beplanting wordt aangebracht en zodoende een 
schaduwrijke zone gecreëerd worden. In een andere buffer kan juist gezocht worden naar  
een meer open structuur.  

Wanneer de buffers water bevatten, worden hierdoor koele, beschaduwde poelen 
gecreëerd en zonnige, warme poelen. Dit trekt verschillende diersoorten aan. Bepaalde 
libellensoorten en ook vleermuissoorten  hebben een voorkeur voor beschutte wateren. 
Amfibiesoorten zijn daarentegen weer veelal te vinden in snel opwarmende wateren.

Een andere manier voor variatie is het geleidelijk in hoogte laten oplopen van 
vegetatie. Met name voor vogelsoorten en insecten is een structuurrijke omgeving 
belangrijk voor geschikte nestplaatsen en foerageergebied. Hiervoor dient 
gelet  te worden op overgangen tussen kort grasland, een kruidenrijke randzone, 
struweelzone ’s en vervolgens hoger bosgebied.     

Aanwezigheid van water heeft een positieve invloed op het voorkomen van soorten 
en de biodiversiteit in het gebied. Naast dat de Aa door het plangebied stroomt, 
kan de realisatie van kleine poelen een functie  hebben voor allerlei soorten. Naast 
amfibieën kan het een drinkplaats voor diverse zoogdieren zijn, nestplaats voor 
watervogels en foerageergebied voor vleermuizen. Het kan hierom wenselijk 
zijn om retentiebuffers onder de grondwaterspiegel te graven, zodat permanent  
water aanwezig is. 

Ook voor wat betreft flora is biodiversiteit een must. Biodiversiteit vermindert 
het risico op verspreiding van ziektes terwijl ook de effecten van ziektes veel 
minder impact hebben op het gebied. Daarnaast zorgt biodiversiteit ook 
voor versterken van beleving gedurende verschillende seizoenen. 

NESTKASTEN
Het plangebied leent zich uitstekend voor het plaatsen van diverse nestkasten. 
Allereerst kunnen dit nestkasten voor vogels zijn. Hierbij valt te denken 
aan kasten tussen het struweel, aan bomen, onder eventueel te plaatsen 
bruggen (voor de grote gele kwikstaart). Daar waar eekhoorns steeds vaker  
binnen kernen voorkomen, mits deze voldoende groen zijn, kan het 
van meerwaarde zijn om een nestkast op te hangen. Tot slot kan 
ook het ophangen van vleermuiskasten voor een mooie toevoeging  
aan biodiversiteit zorgen. Vleermuiskasten worden gepositioneerd 
aan bomen of gebouwen. Door het strategisch positioneren van kasten 
ontstaat niet alleen geschikt foerageergebied , maar ook verblijfsgebied.

VERLICHTING
Verlichting vormt een belangrijke rol binnen het stedelijk gelegen gebied. Met 
name nachtactieve dieren zijn zeer gevoelig voor verlichting. De locatie van 
te plaatsen verlichting en de toe te passen verlichting kunnen daarom een groot 
effect op diersoorten hebben. Aanbevolen wordt om gebruik te maken  van 
vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting, zeker op plekken 
waar structuren en variatie in biotopen worden versterkt. Nieuwe 
technologische ontwikkelingen bieden kansen voor het toepassen van 
passende verlichting voor zowel mens (functie en beleving) en dier. 

GROEN IN STEDELIJK WATER
Met de aanleg van oppervlaktewater 
tussen de bebouwing, wordt een natuurlijke 
structuur aangebracht  tussen de strakke, 
stenige omgeving. Voor veel soorten 
zijn dergelijke plekken minder geschikt, 
uiteraard zijn er wél soorten die hier goed 
gedijen.. De muren van de waterlopen 
zijn bijvoorbeeld geschikte groeiplaatsen 
voor  (beschermde) varensoorten. Met het 
gebruik van het juiste  metselmateriaal, 
kunnen planten direct ‘ge-ent’ worden 
in de muur. Daarnaast bieden nisjes in 
muren geschikte nestplaatsen voor vogels.

INSECTEN
Als gevolg van klimaatverandering, 
versnippering van het landschap, toename 
van de hoeveelheid stikstof in de lucht, 
een te frequent gebruik van fosfaten en 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw 
neemt de diversiteit en het aantal insecten 
in Nederland en Europa af. Insecten 
spelen een cruciale rol in ons ecosysteem 
Ze verwerken organisch materiaal en 
zorgen zo voor een gezonde bodem zodat 
planten en bomen kunnen groeien. Bijen 
en vlinders bestuiven bloemen. Verder 
zijn insecten onmisbaar als voedsel voor 
talloze andere soorten dieren. Hoewel 
een belangrijke sleutel om het tij te keren 
ligt in bewustwording en verandering van 
ons eetpatroon (minder vlees en vaker 
biologisch) draagt ook de inrichting van 
onze ruimte bij aan behoud van insecten. 
Realisatie van bloemenstroken tussen de 
bomen zorgt voor het aantrekken van nuttige 
insecten en biedt bovendien plaats voor  
overwintering. 

ROBUUSTHEID GROEN
Bij aanleg van, met name groene, structuren is het van belang om robuust 
ruimte te reserveren. Het gaat hierbij zowel om boven- als ondergrondse 
ruimte. Om gewenste effecten te bereiken, bijvoorbeeld voor bomen met een 
grote kroonprojectie, is dit een randvoorwaarden. Vanuit dit perspectief  
gaat kwaliteit altijd voor kwantiteit. Tenslotte is het van belang om stil te  
staan bij de andere (gebruik)functies van de ruimte, dit om conflicten te  
voorkomen.  
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ECOLOGISCH NETWERK
Natuurlijk inrichten van het plangebied rekening gehouden 
te worden met het ecologisch netwerk. Dit houdt in dat 
de inrichting aaneengesloten moet zijn, waarbij geen 
harde barrières, zoals wegen, aanwezig zijn. Met name  
diersoorten zijn gebaad bij een variatie aan biotopen en 
de mogelijkheid om zich tussen deze biotopen te kunnen 
verplaatsen. Ook biedt dit de mogelijkheid voor het 
uitwisselen  van soorten tussen populaties. Een wandelpad, 
groot open gebied of een waterloop door een gebied 
hoeft niet direct een probleem te zijn, zolang er maar 
mogelijkheden zijn voor dieren om zich te verplaatsen. 

Hierbij kan gedacht worden aan:

- Struweelzones en hagen als beschutte looproute

- Faunatunnels onder paden

- Struweel dicht langs paden, zodat het pad  vlug en  
 veilig overgestoken kan worden

- Uittreedplaatsen langs het water, zodat  dieren het  
 water gemakkelijk in en uit  kunnen

- Schaduwrijke gebieden, zowel overdag als  ’s   
 nachts, zodat dieren niet in het licht een  open veld  
 hoeven te kruisen.

Atelier GROENBLAUW

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein
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L U C H T K W A L I T E I T  
ALGEMEEN
Bij een gezonde leefomgeving hoort een goede luchtkwaliteit. 
Toch is dit een onderwerp wat vaak onderbelicht blijft in 
ontwikkelingen. Er zitten diverse schadelijke stoffen in de lucht, 
die met het blote oog zo niet zichtbaar zijn. Stofjes waaraan 
je kunt denken zijn fijnstof, zwavel, stikstof en benzeen. 

Belangrijke veroorzakers van deze stofjes in de lucht zijn 
bedrijven en het verkeer. Maar ook het stoken van huishoudens 
(ook de openhaarden) hebben een negatief effect op de  
luchtkwaliteit.  

De luchtkwaliteit van Nederland is de laatste jaren 
schoner geworden, maar nog steeds zorgwekkend. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
schat het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling 
in Nederland tussen de 6.700 eb 12.900 per jaar. 
De belangrijkste boosdoeners zijn fijnstof en stikstof.

TREE WIFI 
Tot slot kan luchtkwaliteit ook gecombineerd worden 
met bewustwording, beleving én functioneel gebruik. 
Een voorbeeld hiervan is Treewifi, welke inzet op 
bewustwording en beleving.  De led ring in het ‘huisje’ 
neemt stadslucht op en laat met een rode of groene kleur 
zien of de lucht schoner dan wel viezer is geworden.

Bij groen licht geeft de TreeWiFi een beloning: gratis 
wifi voor de hele straat. Dus weg met die peuken 
in het park, niet met je brommer op het pleintje. 

LUCHTCIRCULATIE
In de huidige situatie vormt bebouwing aan de oostzijde van de Aa 
een afscherming tussen enerzijds de Aa en anderzijds de stad. Door 
sloop van De Blauwe Kei wordt deze afscherming doorbroken. Vanuit 
luchtcirculatie ontstaat hierbij een kans om in het achterliggende  
gebied (stadhuisplein) luchtcirculatie te verbeteren. Op warme 
dagen zorgt de stroming van de Aa dat koelere lucht vanuit het  
buitengebied naar het stedelijke gebied van Veghel. De 
overheersende zuidwesten windrichting biedt kansen om 
deze koelere lucht te verspreiden in het centrum.  

LUCHTZUIVERING
Gemeente Meierijstad is gelegen tussen de Randstad 
en het Ruhrgebied in Duitsland. Beide gebieden dragen 
substantieel bij aan de slechte luchtkwaliteit. Als je de 
luchtverontreiniging omrekent naar sigaretten dan rookt een 
inwoner van Veghel 6-7 sigaretten per dag mee.  

 
Door in het ontwerp rekening te houden met luchtkwaliteit 
kan op een relatief eenvoudige manier worden gewerkt aan 
zuivering van lucht. Enerzijds gaat het hierbij om toevoegen 
van groen, zowel in openbare ruimte als op daken en 
gevels. Anderzijds zijn er steeds meer innovatieve materialen 
beschikbaar die een luchtzuiverende functie hebben.   

KOKOWALL: LUCHTZUIVERENDE WERKING
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STRUYCK VERWO INFRA:  
LUCHTZUIVERENDE BESTRATING

TREEWIFI: GRATIS WIFI VOOR SCHONE LUCHT

GROENE GEVELS

Atelier GROENBLAUWAtelier GROENBLAUW

WINDRICHTING  
ZUID-WEST

KOELE LUCHT 
BUITENGEBIED

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein
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E N E R G I E 
HERNIEUWBARE ENERGIE
De omslag naar hernieuwbare energie is volop in gang. Het 
besef is er dat we met de huidige energiebronnen niet door 
kunnen gaan. Deze raken op en zijn ook nog eens slecht voor 
het klimaat. Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en 
zon, zijn er oneindig. De opgave die deze overstap met zich 
meebrengt is groot en wordt op vele plaatsen nog onderschat. 

De huidige energiebronnen komen vaak van elders. Of dat 
nu ergens anders in Nederland is, of zelfs uit andere landen, 
het is nauwelijks zichtbaar in de samenleving. Dit gaat 
drastisch veranderen. Hernieuwbare energiebronnen worden 
zichtbaar. In het stedelijk gebied zie je al een toenemend 
aantal daken vol liggen met zonnepanelen. Het landelijk 
gebied krijgt o.a. te maken met zonneweides en windmolens. 

Een andere bijkomstigheid is dat het opwekken van energie 
veel dichter bij ons komt. Het zal niet meer geconcentreerd 
zijn op 1 plek, maar versnipperd door het hele land zichtbaar 
worden. Dit betekent dat elke gemeente hierin een steentje moet 
bijdragen. Het is niet meer de ‘of’ ze komen, maar ‘wanneer’.

NIEUWE STAPPEN STRATEGIE
In Nederland wordt in het kader van een duurzame energie- 
en warmteproductie vaak gewerkt vanuit de Nieuwe Stappen 
Strategie (NSS), deze kent vier stappen:   
        
1. Vraag reduceren 

2. Reststromen benutten 

3. Gebruik duurzame bronnen 

4. Efficiënt gebruik duurzame en fossiele bronnen

SUCCESVOLLE MAATREGELEN 
Met de inrichting van onze ruimte kunnen we een belangrijke 
eerste stap, namelijk het reduceren van de vraag, zetten.  
Succesvolle maatregelen zijn:   

- Het creëren van schaduw.   

- Toepassem van bestratingsmaterialen met een  
 hoge weerkaatsings-waarde en lage emissiewaarden.  

- Toevoegen van groen.

- Oriëntatie van bebouwing.

BRABANTSE DEAL
Gemeente Meierijstad heeft  de Brabantse Deal 
ondertekend. Dit betekent dat zij de ambitie van een 
volledig energie neutrale woningvoorraad onderstrepen.  
Bij een nieuwe ontwikkeling is het slim om de 
‘energiebehoefte van de toekomst’ mee te nemen. 
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Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein

GROEN IN DE STAD GROEN IN DE STAD

GROEN IN DE STAD

45



46 47

S O C I A A L 

VEERKRACHT EN PARTICIPATIE
Bewustwording vormt de basis om gebruikers zelf een actieve 
bijdrage te leveren aan het creëren en in stand houden van een 
gezonde leefomgeving. Bewustwording ontstaat door samen 
met gebruikers vorm en inhoud te geven aan de inrichting van 
openbare ruimte. Gezamenlijk nadenken over de inrichting 
van ruimte leidt tot gedragen keuzes en vormt de basis van 
een veerkrachtig (functioneel, beleefbaar, beheersbaar, 
duurzaam en betaalbaar) centrumgebied in Veghel. 

VERBINDING STAD EN LAND
Door bij de herinrichting van het gebied, aanhaking op 
het bredere routenetwerk te borgen, ontstaan kansen 
voor een langer verblijf in het gebied. Het koppelen van  
spel-, sport- en educatie versterkt dit.  Bovendien geeft 
het aanleiding aan verschillende doelgroepen om het 
gebied te gebruiken. Daarnaast kunnen langzaam-
verkeersroutes goed gecombineerd worden met groenzones 
en zo een aantrekkelijke verbinding vormen tussen 
stad en omgeving. Groene verbindingen tussen stad en 
land zijn ook belangrijk voor de toevoer van verse en  
koele lucht. 

SPELEN-SPORT-EDUCATIE
Natuurlijke speelplaatsen voor kinderen hebben een positievere invloed 
op de ontwikkeling van de motoriek dan traditionele speelplaatsen. Door 
de natuur van dichtbij mee te maken ontwikkelen kinderen een gevoel van 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid: een zorgende houding ten opzichte 
van de natuur. Ze leren over verschillende aspecten van de natuur en het belang 
van natuur- en milieubehoud [[Van den Berg et al., 2007]. Avontuurlijke 
omgevingen met veel natuurlijke elementen stimuleren constructiespel en 
fantasiespel wat weer een positieve invloed heeft op cognitieve en sociale 
vaardigheden. [Faber Tayor e.a., 1998 in Gezondheidsraad en RMNO, 2004]]

Het zichtbaar en beleefbaar maken van een fluctuerend waterpeil 
in de Aa (flauwe oever), het afkoppelen van hemelwater maar 
bijvoorbeeld ook het plaatsen van een insectenhotel vormen aanleiding 
voor een educatief programma. Een dergelijk programma, stimuleert 
bewustwording van het belang van een gezonde leefomgeving. 

Stadsparken zijn eigenlijk de enige plekken in een stad waar mensen 
elkaar in vrijblijvendheid en zonder kosten te moeten maken, kunnen 
ontmoeten en verblijven. Door in de openbare ruimte, op een speelse 
manier, beweegelementen te realiseren (Skillsgarden) ontstaat een 
netwerk van beweeg- en sportfaciliteiten, interessant voor zowel de 
georganiseerde als ongeorganiseerde sporter. Een dergelijk netwerk is 
laagdrempelig, inclusief én levert een positieve bijdrage aan welzijn, 
gezondheid en sportieve prestaties van de Veghelse bevolking.  

Bronnen: 

Van den Berg A.E., Koenis R. & Van den Berg M.M.H.; Spelen in het groen: Effecten van een bezoek 
aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming 
van kinderen; Alterra-rapport 1600, Wageningen: Alterra, 2007

Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek; Natuur en gezondheid. 
Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden; Den Haag, Gezondheidsraad en 
RMNO, publicatie nr 2004/09, ISBN 90 5549 525 5; RMNO, publicatie nr A02a, ISBN 90 5931 319 
4, 2004

Skillsgarden, een samenwerking tussen Athletic Skills Model en Kragten (www.athleticskillsmodel.nl).

GROEN EN GEZONDHEID
Aanwezigheid van groen nodigt uit tot bewegen. Aangetoond 
is dat een groene leefomgeving de kans op ziektes verlaagd 
(Maas, 2008) Daarnaast draagt een groenere wijk bij aan 
een gezonder microklimaat. Uitzicht op groen bevordert 
het herstel en vermindert het aantal opnamedagen in 
ziekenhuizen en het gebruik van pijnstillers (Ulrich, 1984) 
Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving (Maas, 
2008). In de huidige situatie kenmerkt de stadhuisplein en 
omgeving zich door aanwezigheid van infrastructuur (grijs) 
en bebouwing (rood). Vanuit de huidige situatie worden 
aanzienlijke stappen gemaakt in  gezondheidseffecten 
wanneer bij herinrichting van het stadhuisplein en 
omgeving wordt ingezet op robuuste groen structuren. 

Bronnen: 

Maas J.; Vitamine G; Utrecht, 2008

Ulrich R.S.; View through a window may influence recovery from surgery; Science 

224: 420-421, 1984
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BELEVEN WANDELROUTES

BELEVEN EDUCATIE

OVERHEID EN PARTICIPATIE

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein
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E C O N O M I S C H 

(HER)ONTWIKKELPOTENTIE RODE 
ONTWIKKELINGEN
Herinrichting van het stadhuisplein en omgeving, in combinatie 
met de sloop van De Blauwe Kei, leidt tot kansen voor rode 
ontwikkelingen. Deze kansen liggen met name in het wijzigen 
van oriëntatie van bestaande bebouwing én transformatie 
van bestaande gevels. Een gecombineerde aanpak van  
zowel vastgoed als openbare ruimte levert een resultaat 
groter dan de som der delen. Oriëntatie van bebouwing 
naar een aantrekkelijke openbare ruimte versterkt de waarde 
van het vastgoed. Omgekeerd kan bebouwing ook een 
positieve bijdrage leveren aan functionaliteit en beleving van  
het gebied. Qua functies zal het stadhuisplein en omgeving 
naar verwachting de komende jaren transformeren.  
Een voorbeeld is het mogelijke vertrek van het zwembad. 
Door bij de herinrichting van openbare ruimte te anticiperen 

op vastgoed ontwikkelingen ontstaan meerkoppelkansen. 

VERZUIM
Een groene omgeving nodigt uit om 
te wandelen. Uit onderzoek blijkt dat 
werknemers van bedrijven in een 
groene omgeving sneller een ommetje 
in het groen maken als gevolg van 
vergroening.’ Daarnaast blijkt ook 
dat onder werknemers van deze 
bedrijven minder verzuim is dan 
bij vergelijkbare bedrijven zonder 
groene omgeving (Teeb-stadtool).  

WAARDESTIJGING VASTGOED
Stadsgroen en -water hebben een directe economische waarde. “Deze waardestijging varieert van 4% tot 
12%, afhankelijk van de ligging van de woningen het type water of groen. Naar schatting zijn kopers bereid 
gemiddeld 7% meer te betalen voor hun woning als deze direct grenst aan openbaar groen of water. Een vrij 
uitzicht op de open ruimte leidt tot 12% prijsverhoging, terwijl de aanwezigheid van aantrekkelijke natuur in 
de buurt van de woonplaats een waardestijging oplevert van 5% tot 10% (Jókövi E.M. & Luttik J, 2003). 

Bron: 

Jókövi E.M. & Luttik J.; Rood en groen - Het combineren van verstedelijking en natuur in de praktijk; Wageningen, 2003
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KANSEN VOOR FRONTEN
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DE BLAUWE KEI 
beekrandzone

Stadhuisplein
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INRICHTING ZONE BLAUWE KEI

Beleefplein

Aa-zone

Beekrandzone

Parkzone

Stedelijke verbindingzones

Stedelijk plein

Op korte termijn biedt de voorgenomen sloop van De Blauwe Kei een uitgelezen 
kans om te starten met de herontwikkeling van het brede gebied rondom 
het stadhuisplein. Zoals reeds aangegeven kan deze transformatie prima is 
verschillende fases worden opgepakt. De zone in- en direct rondom de blauwe Kei 
vormt hierbij de eerste stap. 

Vanuit de verschillende disciplines is aangegeven op welke wijze meerwaarde 
gecreëerd kan worden binnen het brede gebied rondom het stadhuisplein. 
Specifiek kijkend naar de zone van De Blauwe Kei liggen er kansen in het 
realiseren van een robuuste beekrandzone en een groenblauwe verbindingszone 
met het Stadhuisplein. Ten behoeve van beeldvorming is een globale 
inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets wordt, ter plaatse van het 
deelgebied De Blauwe Kei, ondersteund met een drietal principe profielen. Deze 
inrichtingsschets is bedoeld als eerste ‘openingsbod’. 

De schets bevat principes en handvaten voor waardecreatie, zoals weergegeven 
in voorgaand beschreven disciplines. Waardecreatie en draagvlak ontstaat echter 
al door gezamenlijk met gebruikersgroepen vorm te geven aan de gewenste 
inrichting. In dit kader wordt geadviseerd om samen met gebruikers dit eerste 
‘openingsbod’ te vertalen naar een gedragen ‘eindbod’.
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STADHUISPLEIN 
beekdalzone

Stadhuisplein
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STADHUISPLEIN 
beekdalzone

STADHUISPLEIN 
verbindingszone
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ECOLOGIE 

 - Biodiversiteit
 -  Verbindingszone

 
ROBUUST WATERSYSTEEM 

 - Klimaatadaptatie
 - Peilbeheersing

 
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE 

 - Water in bebouwd gebied
 - Kennisontwikkeling en innovatie
 - Energiegebruik
 - Water en ruimte
  

 
VEILIG EN BEWOONBAAR  
GEBIED 

 - Veiligheid
 - Klimaatadaptatie
  

IN
TE

G
RE

RE
N VA

N BELANGEN P R O J E C T

 
KLIMAATADAPTATIE 

         - Tegengaan wateroverlast
       - Reduceren hittestress
  

PARTICIPATIE
 - Betrekken van gebruikers  
    bij  besluitvorming
 - Educatie
  

 
VERDUURZAMEN  
OPENBARE RUIMTE 

 - Afkoppelen
 -  Beheerkosten
  

 
RECREATIE 

 - Beleefbaarheid
 -  Routenetwerk
 -  Verblijfsduur

 
COMPACT CENTRUM 

 - Detailhandel
 - Horeca
 - Verblijfsduur
 - Parkeren/bereikbaarheid

G
EB

RU
IK

ER
S

 
STUDENTEN

 
  

 

BEDRIJVEN 

 
  

 

BEZOEKERS 

 
  

VERDUURZAMEN 
VASTGOED 

         - Energieneutraal
         - Afkoppelen regenwater
        - Functioneel gebruik 

 

BEWONERS 

 
  

 
GEZONDHEID 

  - Zelfredzaamheid
 - Ontmoeten
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De stedelijke (her)ontwikkelingslocaties in Veghel bieden voor zowel voor gemeente 
Meierijstad als Waterschap Aa en Maas veel kansen voor het realiseren van eigen 
beleidsambities. Vanuit een gezamenlijke en integrale ontwikkelstrategie ontstaan 
hierbij mogelijkheden om op deze plekken waarde toe te voegen die vele male 
groter is dan de som der delen.   

In deze studie staat waardecreatie, ‘in de breedste zin des woords’, centraal. 
Een veerkrachtig en beleefbaar gebied maak je door rekening te houden met 
verschillende belangen en opgaves. De functies in de buitenruimte moeten 
aansluiten bij de behoefte van gebruikers, niet alleen nu maar ook in de 
toekomst. Daarnaast is beleefbaarheid een belangrijke randvoorwaarden. 
Beleefbaarheid gaat hand in hand met functionaliteit en maakt dat we ons prettig 
voelen op een plek, er graag komen én (langer) verblijven. Waardecreatie 
gaat tenslotte nadrukkelijk ook om het vinden van balans tussen ‘Planet, People 
en Profit’, zonder hierbij een claim te leggen op toekomstige generaties. 
Het realiseren van een robuust watersysteem, zowel in de stad als in de Aa, 
en het reduceren van hittestress zijn belangrijke opgaves in het kader van 
klimaatadaptatie. Het zelfde geldt voor het vergoten van biodiversiteit en het 
versterken van het ecologische netwerk. Het verminderen van energiebehoefte 
en het verbeteren van de luchtkwaliteit dragen bij aan de doelstellingen op het 
gebied van de energietransitie. Door bij inrichting van de buitenruimte aan te 
haken op bestaande routestructuren en door beweegelementen toe te passen 
wordt aansluiting gevonden bij maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport- en 
welzijnsactiviteiten. De toepassing van deze elementen in de buitenruimte borgt 
bovendien toegankelijkheid voor iedereen. Het resultaat van voornoemde balans 
leidt onmiskenbaar en wetenschappelijk bewezen tot een hogere economische 
waardering van het gebied.   

Om te komen tot de gewenste waardecreatie is het allereerst nodig om breed en 
integraal naar opgaves te kijken. Dit terwijl wij ,als mensen, vaak gewend zijn om 
meteen te denken in oplossingen (het maken van keuzes). In deze studie benoemen 
we daarom juist de kansen (we creëren dus keuzes). Hiermee geven we 
richting voor een vervolgproces waarin Waterschap Aa en Maas en Gemeente 
Meierijstad, samen met eindgebruikers, gefundeerde keuzes kunnen maken. 
 
Concreet zijn er in Veghel twee locaties waar, in brede zin ,waardecreatie kan 
worden gerealiseerd. Deze twee locaties zijn het voormalige postsorteercentrum en 
de vrijgekomen locatie van De Blauwe Kei (Stadhuisplein). Op deze locaties kan 
bovendien óók een sterke verbinding en zichtbare relatie tussen de stad en de Aa 
worden gerealiseerd. 

ADVIES

Postsorteercentrum
De locatie van het postsorteercentrum is niet in eigendom van gemeente of 
waterschap. Concreet investeren in deze locatie is op dit moment daarom nu niet 
aan de orde. Bij eventueel toekomstige ontwikkelingen is het wél van belang om 
vanuit bovenbeschreven ‘waardecreatie’ te komen tot een ontwikkelkader voor dit 
gebied. Juist in een ontwikkelkader kun je belangen van verschillende partijen een 
plek geven. Zodoende bepaal je samen de randvoorwaarden voor herontwikkeling. 
Deze studie geeft de eerste handvaten én schetst de meerwaarde van deze 
plek voor de beleidsambities van zowel Waterschap Aa en Maas en gemeente 
Meierijstad. Het is daarom van belang dat genoemde kansen worden meegenomen 
bij het opstellen van een concrete visie voor dit gebied.

De Blauwe Kei - Stadhuisplein
De geplande sloop van De Blauwe Kei biedt een ideale eerste mijlpaal om een 
bredere herontwikkeling van het stadhuisplein- en het centrumgebied in gang 
te zetten. Deze studie schetst verschillende zones, met elk een eigen identiteit. 
Binnen deze zones wordt invulling gegeven aan de beoogde herinrichting. 
Vanuit verschillende (maatschappelijke) opgaves, worden kansen benoemd die 
bij de herinrichting van het gebied verzilverd kunnen, en misschien wel moeten, 
worden. Deze integrale benadering biedt voor zowel Waterschap Aa en Maas 
als Gemeente Meierijstad handvaten voor het verankeren en waarderen van eigen 
opgaven en beleidsambities (schema belangen).

VERVOLGPROCES

Ter ondersteuning van het inzichtelijk maken van de ontwikkelpotentie is de zone van 
De Blauwe Kei nader uitgewerkt middels enkele principe profielen. Eerst volgende 
stap is het opstellen van een ruimtelijk (schets)ontwerp van deze zone. Bij dit ont-
werp hoort een overzicht van de wijze waarop concreet invulling kan worden gege-
ven aan verschillende opgaven. Zodoende vormt dit ‘eerste ontwerp’ een goed ver-
trekpunt om als ‘openingsbod’ te bespreken met stakeholders en eindgebruikers. De 
wensen, eisen en randvoorwaarden van deze gebruikers is, in voorliggende studie, 
immers nog niet in kaart gebracht. Samen met gebruikers wordt het ‘openingsbod’, 
middels een actief participatietraject, uitgewerkt naar een gedragen  ‘eindbod’.

Technisch- en economisch gezien is het parallel noodzakelijk om de haalbaarheid 
van oplossingen te borgen. Dit geldt met name voor het slopen van De Blauwe 
Kei met haar kelders. Gewenste oplossingen moeten, zowel voor de gewenste 
eindsituatie als voor de eventuele overgangsperiode, geohydrologisch-, cultuur- en 
civieltechnisch uitvoerbaar zijn. In dit kader adviseren wij een geohydrologische 
quickscan uit te laten voeren.
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