
Afwegingskader: ‘Hoe werkt dat nou?’ 

3e bewonerswerksessie 

 Concept voor 25-03-2019  

 



• Terugblik 

• Stroomschema voor een nieuw initiatief 

• Analyse kwaliteiten Lankes 

• Waarden toevoegen 

• Thematafels of persoonlijk gesprek ter 

verduidelijking  

• Planning en vervolg 

• Afsluiting 

• Gelegenheid om nader in te gaan op 

persoonlijke situaties 

 
 

 

Programma voor de avond 



• Waar staan we nu?  

• Waar komen we vandaan?  

• Relatie met de Omgevingswet?  

• Belangrijkste lessen uit gesprekken tot nu toe?  

• Wat is de status van dit concept (fonds nog 

uitzoeken, verder specificeren van waarden, 

hoe gaan we punten toekennen?) 

• Planning en verdere betrokkenheid 
 

 

Terugblik 



• Enkele initiatieven in Lankes, maar geen goed 

beleidskader 

• Wel een omgevingsvisie, maar niet geschikt voor 

Lankes 

• Behoefte aan een beleidsstuk dat geschikt is om 

nieuwe initiatieven in Lankes te beoordelen 

• Behoefte aan werkwijze die voor andere delen 

van Uden kan werken 

• Samen met inwoners tot nieuw beleidsstuk 

komen (bijeenkomsten + gesprekken) 

 
 

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu?  



• Hechte gemeenschap, gezelligheid voorop 

• Tent werkt niet, huiskamergesprekken wel 

• Geen overeenstemming op alle punten 

• Toch ook veel gedeelde geluiden 

• Lankes verandert, geen stolp 

• Behoefte aan diversiteit 

• Historische structuur en uitstraling van 

langgevels 

• Duidelijke taal  

• Nu gemeente aan zet 

 
 

Lessen uit gesprekken 



VORIGE SESSIE:  

DIVERSE MENINGEN ÉN OVEREENKOMSTEN  

 

• Buurtschap = groene oase > ’’grote driehoek groen houden’’ 

• Stap 1 = rust en groen veilig stellen > gebied omarmen met 

robuust opgaand groen 

• Oostzijde open en landelijk houden 

• Hier en daar een woning met lage goothoogte 

• Ommetje Lankes uitdiepen 

 

‘Groene oase’ 

 
Belangrijke uitspraken en gedeelde gedachten 
  

 



 

 

Stroomschema  

‘nieuw initiatief’ 
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A    Kwaliteiten Lankes (DNA) 



DNA van Lankes 

HUIDIGE KWALITEITEN LANKES  

(DNA/ BASIS) 



1. 

2. 

3. 

Percelen zijn door hun 

ligging en uitstraling 

(centraal/ aan historische 

structuur/ de openheid) 

beeldbepalend voor 

Lankes 



DNA van Lankes is ook: 

de levendigheid en 

kleinschaligheid van het 

buurtschap 

 
Denk aan: het houden van 

kleine dieren (schapen, kippen, 

konijnen), het horen van de 

vogels, het aanrommelen op de 

erven (houtstapels, kleine 

schuurtjes), het voelbare 

historische karakter: 

>> buurtschapgevoel! 

Feest en  

jubileumboek! 



DNA van Lankes 





Mag je hier bouwen? 



Ja! Mits het initiatief past binnen de ruimtelijke voorwaarden van het 

deelgebied 



KWALITEITEN LANKES  

(INZET OP WAARDEN EN DEELGEBIEDEN) 



DNA van Lankes 

Zone 1  Het groene hart van Lankes 



Zone 1: het groene hart 

zeer bepalend voor de 

karakteristiek van Lankes! 

• Op de drie open velden niet 

bouwen! 

• Het initiatief (plan) heeft 

doorzichten: het open en 

transparante karakter blijft 

behouden 

• Het initiatief heeft een meerzijdige 

oriëntatie 

• Vervangende woningbouw op de 

overige percelen 

Open velden (3 essentieel) behouden! 

1. 

2. 

3. 



Goed voorbeeld: Breestraat nr 2 en nr 4 

rechthoekige traditionele bouw, één laag met hoge kap, 

representatief voor- en achtererf 



DNA van Lankes 

Zone 2  De woonkern Lankes 



Zone 2:  de woonkern Lankes 

inbreiden/ verdichting mogelijk 

• Kan bijdragen aan meer diversiteit en 

aanbod 

• Woningen op royale percelen, min. 

1000m2 

• Samen onder één dak mag 

• Andere functies, zoals werken, 

recreatie/toerisme en zorg zijn toegestaan 

mits:  

− kleinschalig van karakter 

− aanvullend op de hoofdfunctie wonen 

− passend in gedachte van buurtschap 

− geen belemmering voor wonen 

 

De kenmerkende karakteristieke erven van Lankes 

als inspiratie 



Plaatsing 

• Het hoofdgebouw staat vrij op het erf, minimale 

afstand van hoofdgebouw tot zijdelingse 

perceelsgrenzen is 5 m. 

• De afstand van het hoofdgebouw tot de 

achterperceelsgrens is minimaal 10 m. 

• Parkeren op eigen terrein. 

Maatvoering 

• Het grondvlak van een nieuw erf beslaat 

minimaal 1000 m2.  

• Het overgebleven kavel is minimaal 1000 m2. 

• Maximaal 20% van het nieuwe erf is bebouwd 

(hoofdgebouw(en) + bijgebouw(en)). 

• Hoofdgebouwen hebben een maximale footprint 

van 400 m2. 

• De bouwmassa van het hoofdgebouw bestaat uit 

één laag met een hoge kap (maximaal 2,5 laag). 

 

Voorbeeld  ruimtelijke voorwaarden zone 1 en 2 



Inspiratiebeeld nieuwe ontwikkelingen op een 

bestaand erf   

Bron: Knooperf Veldboer Langeveen – Hunebouw 

bv 

Inspiratiebeeld invulling van een nieuw erf binnen een 

bestaand lint 

Bron: Empelsedijk – Hilberink en Bosch architecten 

 
Inspiratiebeeld meerdere gezinnen onder één dak 

Bron: Erve Driemarke Wesepe 



Dit past niet, want : 2-laag met kap (hoge gootlijn), gebouw 

met meerdere wooneenheden oogt als meerdere woningen, 

erfopzet en –inrichting onduidelijk  

 
Inspiratiebeeld zelfrealisatie starterwoningen Loo (buurtschap bij Bathmen) door 6 jongeren 

Bron: Marten Buitengewoon Ontwerpen bv 

Ontwerp aanpassen plus 

erfinrichtingsschets opstellen 



Zone 3:  wonen en werken in de paarse buffer 

Onderdeel stedelijk gebied, buffer noordelijke 

bedrijfsterreinen 

• Het werken en het wonen op het erf 

heeft een relatie met elkaar 

• Nieuw toegevoegde woonfuncties 

vormen (in de toekomst) geen 

belemmering voor het werken 

• Parkeren op eigen terrein 

 

wonen en werken aan de rand van Lankes 



DNA van Lankes 

Zone 4  Landelijk Lankes 



Zone 4: Landelijk Lankes 

Behoud en versterking landschappelijk karakter 

• Andere functies (wonen, recreatie/toerisme, zorg en werkateliers) dan 

agrarisch mogen worden toegevoegd of vervangen de bestaande agrarische 

functie.  

• Mits kleinschalig van karakter en passend in de erfstructuur en erfgedachte. 



Goed voorbeeld B&B De Volkelse Hooiberg Venstraat 3: 

recreatieve nevenactiviteiten, kleinschalig van karakter  

en passend in de erfstructuur en erfgedachte 



Inspiratiebeeld nieuw erf in 

landschap 

Bron: Boeren erf Ommen – 

The Citadel Company 

Inspiratiebeeld eigentijdse 

vertaling van een klassiek 

erf 

Bron: Miet AIR Beers – 

Nexit architecten 



 

 

B     Quick scan milieu 



Milieu 

Indicatieve  

afstanden 

tot omliggende  

bedrijfsterreinen 

  

 

 
 

 

 



Milieu 

Geur: 

Aan te houden afstanden 

tot veestallen 

  

 

 
 

 

 



Milieu 

Geluid: aan te houden afstanden tot Rondweg 

Volkel (N264) 

  

 

 
 

 

 



 

 

C     Waarden toevoegen 



 

 

C     Waarden toevoegen 

Lankes specifiek 

1. Bijdrage aan wandelroute (ommetje) 

2. Versterking groene karakter Lankes 

3. Woningen voor bijzondere doelgroepen 

4. Instandhouding karakteristieke bebouwing en 

erven 

5. Levendige functies toevoegen 
 

 



 

 

C     Waarden toevoegen 

Algemeen 

1. Natuur versterken / voedselproductie 

2. Bijdrage duurzame energie 

3. Maatregelen m.b.t. klimaatverandering 

4. Levensloopbestendige woningen 

5. Oplossing voor duurzame mobiliteit 
 

 



 

 

Vervolg programma 

+ Thematafels 

1. Stroomschema nieuwe initiatieven 

2. Kwaliteiten van Lankes in zones 

3. Toevoegen van waarden 

+ Individuele gesprekken  

 
 



 

 

Planning 

o Uitwerken visie:  april – mei 2019 

 

o Terugkoppeling d.m.v. inloopavond: juni 2019 

 

o Vaststelling gemeenteraad: derde kwartaal 

2019 

 
 



Vervolg programma:  
1. Thema-tafels 

2. Individuele vragen 

Dank voor uw aandacht 

 

 


