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In het grensgebied tussen Roosendaal en Rucphen ligt een mooi stuk land, dat nu nog 

een landbouwbestemming heeft. Dat gaat veranderen. Het nodigt uit tot recreeren 

en biedt een unieke kans om landelijk en toch centraal te wonen op topniveau. 

Zo ontstonden de plannen voor HeideBurgh: een perceel van ruim go hectare waar 

natuur, recreatie en wonen volledig in harmonie met elkaar zullen zijn. Maar de trans- 

formatie van een agrarisch bedrijf in een uniek landgoed gaat niet vanzelf. 

Natuurlijke buffer 

Met de oprukkende stad aan Roosendaalse zijde en recreatiegebied de Rucphense bossen 

aan de andere zijde, vorrnt dit  perceel een ideale buffer die de twee gebieden op een 

natuurlijke manier met elkaar verbindt. De landbouwgrond zal dankzij de Landgoederen- 

regeling voor een groot deel teruggegeven worden aan de natuur. Een ander deel is be- 

sternd voor recreatie en bewoning. Maar hoe bereik je een perfecte synergie tussen die 

drie componenten? Klazien Haitjema, associate en stedenbouwkundig en landschappelijk 

projectleider bij BDP Khandekar, is de juiste persoon om dat uit  t e  leggen. 

"In feite hadden we te maken met een aantal puzzelstukjes dat niet 10s van elkaar te zien is'', 

begint zij. "Het een kan econornisch en ruimtelijk gezien niet zonder het ander; ze rnoeten 

elkaar versterken en een meerwaarde geven. Daarbij moesten we ons aan een aantal regels 

houden. De belangrijkste daarvan staan in de Verordening Ruirnte, de opvolger van de notitie 

Rood voor Groen. Hierin staat dat beperkte bebouwing in buitengebieden toegestaan is, 

op voorwaarde dat er voor iedere wooneenheid rninirnaal 2,5 hectare nieuwe natuur ge'rea- 

liseerd wordt. Die nieuwe natuur is leidend en rnoet voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Het moet ook toetsbaar zijn o f  daaraan voldaan is." 

Op zoek naar balans 

Het plan bleek vooral een zoektocht naar de juiste balans. Klazien Haitjerna: "Onze uitdaging 

was om het perceel zo in t e  delen dat de d r ~ e  cornponenten goed sarnengaan. De nieuwe 

natuur die hier gerealiseerd gaat worden, mag niet teversnipperd zijn en rnoet een sarnenhan- 

gend geheel vormen met de golfbaan. Dat de kavels in clusters zouden kornen t e  I~ggen, was 

al vrij snel duidelijk. Het is niet wensel~jk om in zo'n natuurlijk gebied een hoge concentratie 

van bebouwing te hebben. Maar de gerneente Roosendaal heeft het maximum aan nieuwte 

bouwen woningen al bereikt. We rnoesten dus op zoek naareen indeling waarbij het kloppend 

is dat alle kavels op Rucphens grondgebied liggen." 

Zo veel factoren om rekening rnee te  houden en toch adernt het plan een natuurlijke rust. 

De landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van BDP Khandekar lieten alle puzzel- 

stukjes op hun plaats vallen in een fantastisch plan voor de herinrichting van dit mooie stukje 

Brabant. Vrijheid is het uitgangspunt. Vrijheid voor de natuur, rnaar ook voor de bewoners. 

En dat blijkt prima sarnen te  gaan. >>> 
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I gegaan van Vde natuurtyp~dievoorkomen 

I een mooie kenhh. Maar we hehen ook 
gekeken na$e hhorie van het g $d : 

1 welke begroeii/tg (Ruam hier van natug 

1 voor en kunnedweldat terugbrengen? I 
Ook de grondwaterstand is uan belang. Die 

is aan Roosendaalse kant hoger dan op het 

Rucphense deel. Bij de aanleg wordt daar, 

met name in het type beplanting, rekening 

mee gehouden. Door al die aspecten mee. 

te nemen in de aanleg, wordt die nieuwe 

natuur ook echte natuur: het houdt zichzelf 

in stand." 
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Klazien i'$ aitjem over het - / 
"Voor de b@w te bouwe@ningen op HeideBurgh sluiten we zo 

veel mogelijk aan op he(karakter van de omringende bebouwing. 

met een hofje als 

merken die de omliggende woningen gemeen hebben en aan de 

hand daarvan een aantal richtlijnen opgesteld om te voorkomen 

dat HeideBurgh een soort eiland gaat worden. Denk daarbij aan 

een maximale goothoogte en het gebruik van bepaalde materia- 

[en. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur. De wegen en paden op 

HeideBurgh willen we, ook optisch gezien, zo goed mogelijk laten 

aansluiten op de bestaande." 
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