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Aanleiding
De gemeente Veghel laat voor elk van haar 
kerkdorpen een structuurvisie opstellen. De 
structuurvisie Keldonk is hiervan de zesde. Een 
belangrijke basis voor de structuurvisie ligt in 
de ‘StructuurvisiePlus’ en de ‘Nota Wonen’.
Deze structuurvisie is gemaakt door 
Strootman Landschapsarchitecten en 
Laagland’advies. Bij Strootman lag het 
accent op de projectleiding, de ruimtelijke 
aspecten en op de uiteindelijke 
structuurvisie. Bij Laagland lag het accent 
op de programmatische aspecten (wonen, 
leefbaarheid e.a.) en op de communicatie. 
Keldonk heeft een actieve dorpsraad, die 
nauw is betrokken bij de ontwikkeling van de 
structuurvisie.

Voorbereiding
De voorbereidingen van de structuurvisie 
voor Keldonk zijn in maart 2003 begonnen. 
In september 2003 zag het er naar uit dat na 
een lange discussie een keuze gemaakt zou 
worden voor een nieuw wegtracé voor de 
N616 in het gebied rond Keldonk en Erp. 
Met die keuze zou de concept-structuurvisie 
worden gepresenteerd en worden vrijgegeven 
voor de inspraak. De keuze is toen echter 
uitgesteld, zodat ook de afronding van de 
structuurvisie voor Keldonk is stilgelegd. Eind 
september 2005 heeft de gemeenteraad bij 
meerderheid uiteindelijk een keuze gemaakt 
om een nieuwe weg ten noorden van de 
kern Erp aan te leggen. Op grond van dit 
besluit is in oktober 2005 de afronding en 
vaststellingsprocedure van de structuurvisie 
voor Keldonk opnieuw gestart en in het 
voorjaar van 2006 vastgesteld in samenspraak 
met de bevolking van Keldonk.

Status en ambitie
De gemeente Veghel heeft deze structuurvisie 
laten maken omdat zij ervan overtuigd 

is dat de ruimtelijke kwaliteit van dorp en 
omgeving worden vergroot door toekomstige 
veranderingen aan te sturen vanuit een 
samenhangende overkoepelende visie op het 
geheel. Op basis van de structuurvisie worden 
concrete bestemmingsplannen opgesteld en 
bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd. 
De structuurvisie vormt ook de basis voor 
herstructurering en herbestemming van 
gebouwen of openbaar gebied. Daarnaast 
fungeert de visie als toetsingskader voor 
initiatieven die aan de gemeente worden 
voorgelegd door andere partijen.

Plangebied
Keldonk is één van de kerkdorpen in de 
gemeente Veghel en ligt ten zuiden van de 
stad Veghel. De structuurvisie is gericht op de 
parochie Keldonk (zie kaartje hiernaast).

Opzet van de structuurvisie
Deze structuurvisie beschrijft eerst in het kort de 
ontwikkelingsgeschiedenis van Keldonk (hoofdstuk 
2). Daarna volgt een analyse van wonen en 
leefbaarheid in Keldonk, die uitmondt in een 
verzameling sterke en zwakke punten, kansen en 
bedreigingen (hoofdstuk 3 en 4).  Daarbij wordt 
ingegaan op de resultaten van de werkgroepen 
uit Keldonk, die actief zijn geweest tijdens het 
opstellen van deze structuurvisie. In hoofdstuk 
5 worden kernthema’s geformuleerd, die leiden 
tot een ambitie en visie voor de leefbaarheid van 
Keldonk (hoofdstuk 6). De ruimtelijke voorstellen 
worden, samen met een analyse van de huidige 
situatie, gepresenteerd op vier schaalniveaus. 
In hoofdstuk 7 wordt de gewenste ruimtelijke 
hoofdstructuur van Keldonk in een wat groter 
verband aangegeven. In hoofdstuk 8 worden 
voorstellen gedaan voor de ruimtelijke structuur 
van de dorpskern. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan 
op het dorpscentrum. In hoofdstuk 10 tenslotte, 
wordt een aantal spelregels op straatniveau 
geformuleerd.

1 Inleiding

Intocht van de nieuwe zusters, Keldonk, 1957

Karakteristieke boerderij aan de Bosscheweg6
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Voormalige stoomkuiperij aan de Antoniusstraat

Pastoor J. Bogaerts

De Keldonkse molen ±1950

De Oude School en onderwijzerswoning ± 1930 

Keldonk is een jong kerkdorp van nog geen 
eeuw oud. Toch is er in de omgeving van 
het huidige dorp Keldonk al eeuwenlang 
sprake van enkele agrarisch georiënteerde 
buurtschappen: Keldonk (voorloper van het 
huidige dorp), Dieperskant en De Laren. 
De huidige inrichting van het plangebied 
is het gevolg van een eeuwenlange 
ontwikkeling en kan niet worden begrepen 
zonder inzicht in de krachten die er in het 
verleden op zijn uitgeoefend. Daarom wordt 
hier in grote lijnen de ontwikkeling van het 
plangebied geschetst, voor zover deze van 
invloed is op de huidige inrichting. 
  
Abiotisch landschap
Aan de ligging in het landschap is goed te 
zien dat de Aa de belangrijkste bestaansreden 
voor Keldonk is. Keldonk is ontstaan op de 
hoger gelegen oeverwallen langs de Aa. 
Grote delen van het gebied waren tot 
ongeveer 1900 niet ontgonnen. Deze 
woeste gronden, die vooral ten zuiden van 
Keldonk lagen, waren veelal begroeid met 
heide en werden gebruikt voor het weiden 
van schapen en het steken van plaggen. Deze 
uitgestrekte heidevelden waren eeuwenlang  
moeilijk toegankelijk en een plaats waar veel 
struikrovers zich schuilhielden.
Op de hoger gelegen gronden rond Keldonk 
werd eeuwenlang een mengsel opgebracht 
van heideplaggen en mest. Daardoor zijn 
deze gronden nog hoger in het landschap 
komen te liggen en is op deze oude akkers 
een dikke humeuze eerdlaag ontstaan, de 
zogenaamde enkeerdgronden (de bruine 
vlekken op de bodemkaart). Aan de ligging 
van de eerdgronden op de bodemkaart 
is te zien dat de gronden langs de Aa al 
eeuwenlang in gebruik zijn als bouwland.
De naam Keldonk duidt op een hogere 
zandrug langs een rivier (‘donk’), waar in 
onvruchtbare laagten het zogenaamde 

Keelgras groeide: Keel + donk = 
Ke(e)ldonk.

Galliërs
De eerste bewonerssporen in de omgeving 
van Keldonk zijn van het Gallische volk der 
Menapiërs, uit de derde eeuw voor Christus. 
Het was een onbeschaafd en woest volk, 
dat zich hier veilig voelde te midden van 
wouden en moerassen. Het woonde vooral 
langs het riviertje de Aa op de oeverwallen 
van de Aa. Omstreeks 350, ten tijde van 
de Volksverhuizing, hebben de Franken de 
Menapiërs onderworpen. 

De Aa en de Zuid-Willemsvaart
De rivier de Aa was al vroeg belangrijk 
voor de scheepvaart. Ook al vroeg werden 
verbeteringen aangebracht om de Aa beter 
bevaarbaar te maken. Zo werd de Aa al 
aan het begin van de 17e eeuw op diverse 
plaatsen uitgediept en werden sluizen 
hersteld. Plannen voor een grootschaliger 
verbetering werden steeds uitgesteld totdat 
uiteindelijk aan het begin van de 19e eeuw 
werd besloten tot het aanleggen van de 
Zuid-Willemsvaart, die in 1826 gereed 
kwam. Het kanaal werd gegraven door 
mensen die vaak uit andere delen van het 
land kwamen en woonden in kampementen. 
Contact met plaatselijke bewoners was 
er weinig. De Zuid-Willemsvaart nam 
de functie van de Aa als vaarweg over. 
De Aa kreeg vooral een functie voor de 
waterhuishouding. In de jaren 40 van de 
vorige eeuw zijn grote delen van de Aa 
gekanaliseerd en genormaliseerd. 

Parochie en kerkdorp Keldonk 
De basis voor het kerkdorp Keldonk ligt in 
drie gehuchten: Keldonk, Dieperskant en 
De Laren. In 1895 hadden deze gehuchten 
samen 555 inwoners, ongeveer de helft van 

2 Ontwikkelingsgeschiedenis
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De Kanaalgraver (op de oude locatie aan de Pastoor 
Bogaertsstraat, inmiddels verplaatst naar de Antoniusstraat)

Kerk en pastorie

Boerderij aan de Oudestraat

het huidige aantal inwoners. De inwoners 
waren voor vrijwel alle voorzieningen 
aangewezen op Erp, dat drie kwartier gaans 
verderop lag. Vooral in natte perioden en in 
de winter was het te voet afleggen van deze 
afstand voor veel mensen een beproeving. 
Een deel van de kinderen bezocht de school 
in Zijtaart. Tot 1820 stond er zelfs een 
noodschool in De Laren. Met de groei van 
de bevolking werd de wens steeds sterker 
om een eigen kerk te bouwen. Bisschop Van 
de Ven stemde in, en de Erpse pastoor Van 
Amelsfoort in eerste instantie ook. 
J. Bogaerts werd de eerste pastoor. Vanuit 
de Erpse gemeenschap kwam echter veel 
weerstand tegen deze onafhankelijkheids-
beweging uit Keldonk. Onder druk van de 
bevolking en de burgemeester trok pastoor 
Van Amelsfoort zijn toestemming in. De 
bisschop was echter niet te vermurwen 
en dus werd in 1912 de nieuwe parochie 
opgericht. De kerk werd opgedragen aan de 
H. Antonius van Padua omdat dit de wens 
was van een Rotterdamse koopman die veel 
geld aan de bisschop had nagelaten voor de 
bouw van kerken. In 1912 werd de eerste 
steen van de kerk gelegd. De kerk werd in 
1915 officieel ingewijd. 
Na heel veel strijd met de burgemeester en 
de pastoor van Erp lukte het Keldonk om 
geld voor een eigen school te krijgen. In 
1913 werd de eerste steen gelegd en in dat 
zelfde jaar werd de nieuwe school geopend. 
Met name voor het kleuteronderwijs wilde 
de pastoor graag een klooster stichten. 
Hij vond de zusters van de Orde van het 
Kostbaar Bloed bereid zich in Keldonk te 
vestigen. Het klooster werd uiteindelijk deels 
met eigen geld van de pastoor gebouwd en 
in 1931 in gebruik genomen. Vier jaar later 
werd het nieuwe parochiehuis (het oude 
Span) geopend, dat vanaf dat moment ook 
de kleuterschool huisveste. In 1958 werd 
een nieuwe school gebouwd, en in 1982 
werd de kleuterschool daaraan vastgebouwd. 
De zusters hadden niet alleen een taak in het 

onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg. 
In 1932 werd het wit-gele kruis opgericht.
In 1981 werd het klooster verbouwd tot 
woningen.

Ontginningen
Het gebied ten zuiden van Keldonk bestond 
grotendeels uit schrale zandgronden en 
drassige gras- en heidegronden, die in de 
loop der tijd zijn ontgonnen ten behoeve van 
agrarisch gebruik. Eerst werden de drogere 
delen ontgonnen, later de wat nattere 
gronden. De eerste grote ontginningsgolf 
duurde ongeveer van 1000 tot 1314. De 
tweede grote ontginningsgolf duurde van 
1780 tot de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf de stichting van het dorp is het 
landschap in de omgeving ervan aan grote 
veranderingen onderhevig geweest. In 
eerste instantie ging het daarbij naast de 
aanleg van de Zuid-Willemsvaart en het 
kanaliseren van de Aa om de ontginning van 
de woeste gronden, waarbij uitgestrekte 
heidevelden en moerassen werden omgezet 
in agrarische cultuurgrond. Zo kwam rond 
1875 de ontginning in het Lijnt op gang. De 
toenmalige gemeente Erp speelde daarin een 
belangrijke rol, als ontginner (48 ha tussen 
1910-1915) en als boer. In 1939 stichtte de 
gemeente hier vier boerderijen, die werden 
verpacht.
Na de tweede wereldoorlog veranderde 
de omgeving van Keldonk vooral door 
ruilverkavelingen. 
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Ontwikkeling van Keldonk
Op pagina 13 zijn kaartjes afgebeeld van de 
omgeving van Keldonk uit vier verschillende 
perioden. Samen laten deze kaartjes een 
mooi beeld zien van de ontwikkeling van het 
dorp en zijn omgeving in de afgelopen 100 
jaar. Op pagina 11 is de situatie van 1850 
opgenomen. Op die kaart is te zien dat nog 
maar een deel van de gronden rond Keldonk 
is ontgonnen. Vooral aan de zuidkant van het 
huidige dorp liggen nog uitgestrekte woeste 
gronden. Van een dorp is nog geen sprake. 
Op de kaart van 1900 (pagina 13) is te 
zien dat vrijwel alle gronden inmiddels in 
cultuur zijn gebracht. De Aa is nog niet 
gekanaliseerd. De bebouwing is min of meer 
gelijkmatig verspreid op de hoger gelegen 
zandrug langs de Aa. Langs de Morgenstraat 
staat nog vrijwel geen bebouwing. 
Rond 1950 is de Morgenstraat / 
Antoniusstraat de ruimtelijke hoofdas van 
Keldonk geworden. Vrijwel alle nieuwe 
bebouwing wordt aan deze straat gebouwd. 
Op de kaart zijn de kerk, de pastorie en het 
klooster te zien. Ook is te zien dat de Aa 
inmiddels is gekanaliseerd.
Op de kaart van 1975 is zichtbaar dat in het 
dorp de eerste nieuwe dorpsuitbreiding is 
gebouwd aan het Kuilven. De hoeveelheid 
bebouwing in het buitengebied is sterk 
toegenomen. Anno 2000 is te zien dat de 
bebouwing in Keldonk flink is gegroeid. 
De bebouwing van het landelijk gebied 
is sterk toegenomen door de bouw van 
grote schuren, onder andere voor de 
intensieve veehouderij. De gevolgen van de 
ruilverkaveling zijn duidelijk zichtbaar in de 
vorm van grotere kavels en het verdwijnen 
van een groot aantal wegen en paden. De 
ruilverkaveling en de kanalisering van de 
Aa hebben gezorgd voor betere agrarische 
productieomstandigheden. Tegelijkertijd zijn 
daarmee ook belangrijke cultuurhistorische, 
ecologische en landschappelijke kwaliteiten 
verdwenen. 
Op pagina 14 en 15 wordt de ontwikkeling 

van Keldonk geïllustreerd aan de hand van  
foto’s. De foto’s laten van verschillende 
straten en gebouwen de huidige situatie als 
dezelfde plaats ongeveer een halve eeuw 
geleden zien. Voor een duidelijk beeld is 
hiernaast een kaart opgenomen met de 
verschillende straten van Keldonk.

Zuidoostrand Keldonk

De Keldonkse Morgen12
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Inleiding
Keldonk had op 1 januari 2005 1.075 
inwoners. Hiervan woonden 667 personen 
in de kern en 408 in de verspreide 
bebouwing rond het dorp. Keldonk telt 
na Boerdonk de minste inwoners van de 
kerkdorpen rond Veghel. Sinds 1994 is het 
inwonertal met 43 personen afgenomen. 
Deze afname heeft plaatsgevonden ondanks 
een groei van de woningvoorraad met 33 
woningen.
De woningvoorraad in Keldonk bestond 
op 1 januari 2005 uit 360 woningen.  
Daarvan waren 231 woningen in de kern 
te vinden en 129 in het buitengebied. Ook 
qua woningaantal is Keldonk daarmee 
na Boerdonk het kleinste kerkdorp in de 
gemeente Veghel. Tussen 1994 en 2005 
zijn er in Keldonk 33 woningen bijgekomen, 
nagenoeg allemaal in de kern.
Net als in de andere kerkdorpen is de 
gemiddelde woningbezetting in Keldonk 
aanmerkelijk hoger dan in de kern Veghel. 
Gemiddeld woonden er in 2002 3,04 
personen in een woning. In Veghel was de 
gemiddelde woningbezetting in 2002 2,56.
In Keldonk woonden in 2001 vooral 
gezinnen met kinderen. Ongeveer 62% 
van de 300 huishoudens heeft in dat 
jaar kinderen. 23% van de huishoudens 
bestaat uit tweepersoonshuishoudens. 
Eenpersoonshuishoudens zijn 
ondervertegenwoordigd: slechts 15% heeft 
een éénpersoonshuishouding of woont 
samen zonder geregistreerd partnerschap.
Het aandeel ouderen is in Keldonk 
momenteel lager dan het gemiddelde in 
de hele gemeente Veghel, vermoedelijk 
door vertrek van ouderen naar 
verzorgingstehuizen in andere gemeenten. 
Een reden te meer voor extra woningen 
en voorzieningen voor ouderen, zoals een 
zorgcentrum. De bevolking zal de komende 
jaren explosief snel vergrijzen.

Hoe staat het met de leefbaarheid in Keldonk 
nu en straks? Daar gaan we in dit hoofdstuk 
nader op in. Leefbaarheid is een breed 
begrip. Het gaat om het geheel van zowel 
fysieke als sociale factoren dat invloed heeft 
op het leefklimaat. 
De leefbaarheid in Keldonk is geanalyseerd 
op basis van bijeenkomsten van bewoners 
en van bestaande gegevens. In dit hoofdstuk 
wordt een beeld geschetst van de huidige 
situatie in Keldonk. We kijken zowel naar 
de sterke als naar de zwakke punten van 
het dorp. Verder besteden we aandacht 
aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
Daarbij onderscheiden we ontwikkelingen 
die een kans bieden om de leefbaarheid in 
Keldonk te verbeteren en ontwikkelingen 
die daarvoor juist een bedreiging kunnen 
vormen. De resultaten worden samengevat 
in een zogenaamd SWOT-model (strenghts-
weaknesses-opportunities-threaths: sterkten-
zwakten-kansen-bedreigingen).

Visie bewoners centraal
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden 
de analyse, de kernthema’s, de ambitie en 
het streefbeeld voor de leefbaarheid van 
Keldonk beschreven. De inbreng van de 
bewoners is hierin leidend geweest. Die 
inbreng hoeft dus niet altijd overeen te 
stemmen met de gemeentelijke visie of het 
gemeentelijk beleid. Dat kan op onderdelen 
in de verdere uitwerking van deze visie tot 
uitdrukking komen. Alle partijen hechten er 
echter aan dat de leefbaarheidparagraaf van 
de structuurvisie zijn basis vindt in de visie 
van de bewoners.
De inbreng van de bewoners is tot stand 
gekomen in acht bewonerswerkgroepen 
die elk aan de hand van een eigen thema 
een deel van de leefbaarheidproblematiek 
hebben uitgewerkt. De resultaten daarvan 
zijn in de volgende hoofdstukken verwerkt.

3 Analyse wonen en leefbaarheid
Sterke kanten en kansen 

Dorps karakter behouden
Een sterk punt van Keldonk is het dorpse 
karakter. Wel heeft het dorp in de loop 
der jaren enkele karakteristieke gebouwen 
verloren. Het is zaak om de resterende 
gebouwen, zoals de kerk met pastorie, 
het klooster inclusief het Oude Span, het 
pand van café Kerkhof en de Oude School 
te behouden voor de toekomst voor een 
gemeenschappelijke voorziening.
Onder de bewoners gaan stemmen op om de 
Keldonkse molen in ere te herstellen. Daarmee 
kan het dorpse karakter verder worden 
versterkt.
De natuurgebieden het Aa-dal (ten noorden 
van Keldonk) en De Roost zijn voor de 
bewoners sterke punten in het buitengebied. 
De mogelijkheden voor recreatie in deze 
gebieden kunnen beter. Denk bijvoorbeeld 
aan de uitbreiding van wandel- en fietspaden. 
De oude dreven in het buitengebied zou je als 
wandelpad kunnen inrichten.

Door ruilverkaveling is het oorspronkelijke 
karakter van het buitengebied grotendeels 
verloren gegaan. De bewoners zien graag de 
gebiedseigen beplanting, zoals bijvoorbeeld de 
knotwilg, weer terug in het landschap. 
De bewoners zijn bang dat het landelijke 
karakter van het dorp in de toekomst verder 
gevaar loopt door het verdwijnen van veel 
agrarische bedrijven in de omgeving.

Sluipverkeer tegengaan
Van 1995 t/m 1999 hebben zich 111 
verkeersongevallen voorgedaan in en rond het 
dorp. Daarbij vielen 22 slachtoffers, waaronder 
één dode. Veruit de meeste ongevallen vonden 
plaats op de N279 en ‘t Hool.  De N279 
is met zo’n 14.600 voertuigen per dag de 
drukste weg rondom Keldonk. In het dorp zelf 
heeft de Antoniusstraat met 2.700 voertuigen 
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per dag de grootste verkeersintensiteit. 
De provincie heeft toegezegd dat er bij de 
kruising ’t Hool, de brug en de Morgenstraat 
in het voorjaar van 2003 flitspalen zouden 
worden geïnstalleerd, om te controleren 
op snelheid en door rood rijden. Deze 
zijn nog niet geplaatst. Inmiddels is de 
verantwoordelijkheid hiervoor komen te 
liggen bij het Team Verkeershandhaving in 
Vught. Dit team zal de flitspalen plaatsen op 
basis van noodzakelijkheid. De bewoners 
zouden hier ook graag een 60 km-zone zien.
Momenteel heeft Keldonk ook te lijden van 
veel sluipverkeer van Erp naar de N279 en 
vice-versa, en de bedrijventerreinen De 
Dubbelen en Doornhoek. Dit veroorzaakt 
in kern en buitengebied veel overlast van 
zowel auto’s als vrachtwagens. Na het 
afronden van de nieuwe rondweg in Erp, 
moet er een verbod komen voor doorgaand 
vrachtverkeer in de kom en het buitengebied 
van Keldonk. Dit moet worden aangegeven 
met borden op alle toegangswegen 
tot Keldonk (zie ook de afbeelding op 
pagina 35). Gelijktijdig zullen aanvullende 
maatregelen moeten worden genomen om 
het sluipverkeer tegen te gaan en zullen 
snelheidsbeperkende maatregelen moeten 
worden genomen.
In de dorpskern van Keldonk is een aantal 
voetpaden aan verbetering toe, zoals in de 
Morgenstraat en de Antoniusstraat. Een 
betere straatverlichting in het dorp zou de 
sociale veiligheid ten goede komen.

Zorgvoorzieningen voor zelfstandig 
wonende ouderen
Keldonk is momenteel minder vergrijsd 
dan het gemiddelde van de gemeente 
Veghel en dan de andere kerkdorpen. Uit 
bevolkingsprognoses blijkt dat het aandeel 
65-plussers in de gemeente Veghel echter 
zal toenemen tot 14,3% in 2010. Voor de 
postcode waar Keldonk onder valt, wordt 

in datzelfde jaar een aandeel van 12,8% 
65-plussers verwacht. Keldonk zal dus ook 
de komende jaren minder ‘grijs’ zijn dan de 
gehele gemeente Veghel. Maar de vergrijzing 
zal hoe dan ook  toeslaan. In 2015 zal het 
aandeel 65-plussers in dit postcodegebied, 
waaronder ook Boerdonk en Erp vallen, tot 
15,5% zijn gegroeid.
De vergrijzing zal ook in Keldonk voor 
problemen zorgen. De meeste ouderen 
zullen in hun huidige woning blijven 
wonen. Landelijk onderzoek laat zien 
dat de meerderheid van de ouderen 
tegenwoordig daaraan de voorkeur geeft. 
Ouderen verhuizen pas op het moment 
dat de gezondheid het laat afweten. Maar 
zelfstandig wonende ouderen hebben voor 
ouderen geschikte woningen nodig. Op dit 
moment heeft Keldonk nauwelijks specifieke 
ouderenwoningen in de woningvoorraad. 
Ouderen die willen verhuizen hebben weinig 
keus. 
Een kans is het bieden van zorg aan huis. 
Bestaande schotten in de regelgeving 
voor wonen en zorg worden opgeheven. 
Mensen met een grote zorgbehoefte 
hoeven straks niet meer automatisch in 
een verzorgingshuis te wonen. Dit maakt 
het voor zorginstellingen mogelijk om zorg 
op maat aan te bieden aan ouderen die 
zelfstandig wonen. Een trend in het land 
is de ontwikkeling van zorgsteunpunten 
in dorpen en wijken. Hoewel de meeste 
zorgvoorzieningen in de nabije omgeving 
van Keldonk aanwezig zijn (huisarts, tandarts, 
ziekenhuis), ontbreekt zo’n zorgsteunpunt. 
De bewoners zien een kans voor een 
steunpunt bij de nieuw te ontwikkelen 
seniorenwoningen. Het steunpunt zou 
een bundeling moeten worden van zowel 
gesubsidieerde als commerciële activiteiten.
Belangrijk is dat ook bestaande woningen 
geschikt worden gemaakt voor ouderen. 
Hiervoor zijn allerlei woningaanpassingen 

denkbaar. Gezien het aantal koopwoningen 
in Keldonk vormen de oudere huiseigenaren 
hierbij de belangrijkste doelgroep. Er liggen 
kansen om deze groep te adviseren bij het 
aanpassen van hun woning.
De bewoners geven aan dat ouderen ook 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen door 
mogelijkheden te creëren naar de ‘Boekelse 
variant’. De ‘Boekelse variant’ houdt in dat 
het ouders, indien zij dat wensen, mogelijk 
wordt gemaakt onder voorwaarden in een 
zelfstandige wooneenheid bij hun kinderen te 
blijven wonen.

Vergroten van het woningcontingent en 
continuïteit woningbouw
De vergrijzing van de bevolking in Keldonk 
vormt een bedreiging voor het dorp. 
Continuïteit van het woningbouwprogramma 
is daarom essentieel voor Keldonk. 
Gedifferentieerde (nieuw)bouw is de basis 
voor een evenwichtige leeftijdsopbouw 
in het dorp. Hierdoor blijft er voldoende 
draagvlak voor de verschillende voorzieningen, 
zoals bijvoorbeeld de school, maar ook 
verenigingen. Het woningbouwcontingent 
is klein: volgens het gemeentelijk 
woningbouwprogramma mogen er de 
komende jaren 3 à 4 woningen per jaar 
gebouwd worden. De nieuwbouwwoningen 
zijn gepland voor Keldonkse Morgen, 2e en 
3e fase. De bewoners vinden dit te weinig. 
Volgens een door de dorpsraad gehouden 
enquete ligt de behoefte voor de komende 
4 jaar op 17 woningen per jaar. Zij pleiten 
voor een verruiming van het contingent tot 
7 à 8 woningen per jaar, voor de komende 
10 jaar. De continuïteit in de realisering van 
het woningbouwprogramma moet worden 
gewaarborgd. Volgens de dorpsraad zijn er in 
het verleden te weinig woningen gebouwd 
(bron: gemeentelijke contingentenlijst).
Naast het aantal nieuw te bouwen woningen 
moet er ook meer variatie komen in 
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kavelgrootte (vooral kleinere kavels) en 
woningtype. Op deze manier hebben 
startende jongeren meer kans op een 
woning.
De gemeente Veghel gaat onderzoeken of ze 
mee kan doen aan het pilot-project ‘wonen 
naar behoefte’, zoals in de gemeente Bladel 
(Casteren).

Zwakke kanten en bedreigingen 
voor de toekomst

Te weinig betaalbare woningen voor 
starters 
Voor jonge starters is het aanbod op de 
woningmarkt in Keldonk net als in de andere 
kerkdorpen veel te beperkt. Bestaande 
koopwoningen zijn te duur en huurwoningen 
zijn er maar weinig. Dat brengt het 
evenwicht in de bevolkingssamenstelling in 
gevaar en dus ook de leefbaarheid.
De bewoners pleiten daarom voor de bouw 
van meer (huur)woningen die geschikt en 
betaalbaar zijn voor jongeren en starters. 
Hierbij moet vooral worden gedacht aan 
appartementen (maximaal 2 lagen met 
een kap en een dorpse uitstraling). Ook 
uitgifte van kleinere kavels biedt starters 
mogelijkheden. De werkgroep Wonen 
heeft een voorstel gedaan voor een 
beschermingsconstructie die speculatie 
binnen de toch al krappe betaalbare 
woningmarkt tegengaat. 
De bewoners doen de suggestie de 
ouderenwoningen aan de Mr. Van der 
Lindenstraat te renoveren en uit te breiden 
tot een groep van 15 seniorenwoningen met 
een zorgcentrum in het voormalige wit-
gelekruisgebouw. De realisatie hiervan dient 
volgens hen op zeer korte termijn te worden 
gestart, met als eerste een aantal nieuwe 
woningen voor de bestaande bewoners 
en aansluitend de renovatie van de huidige 

woningen. Daarna kan worden bezien op 
welke termijn aanvullingen kunnen worden 
gerealiseerd. 

Woningvoorraad ongeschikt voor 
groeiende groep ouderen
Door de vergrijzing zal de vraag naar 
ouderenwoningen de komende jaren stijgen. 
De woningvoorraad van Keldonk bestaat 
grotendeels uit vrijstaande en twee-onder-
een-kapwoningen. Ze zijn niet geschikt 
voor ouderen die minder vitaal worden of 
zijn. De seniorenwoningen aan de Mr. v/d 
Lindenstraat voldoen niet meer aan de eisen 
van deze tijd en zijn toe aan vervanging. 
Een verzorgingshuis heeft het dorp niet, 
en ook een zorgsteunpunt ontbreekt. 
Veel ouderen zullen het dorp dus moeten 
verlaten. De werkgroep Welzijn zouden het 
aantal seniorenwoningen met 10 à 15 willen 
uitbreiden tot een gecombineerd plan met 
zorgcentrum.

Voorzieningen
In Keldonk is voor de dagelijkse boodschap-
pen alleen een warme bakker aanwezig. 
Het gemis aan winkelvoorzieningen is vooral 
voor ouderen een probleem. Het ontbreken 
van een pinautomaat is iedereen een doorn 
in het oog. Bij een verdere vergrijzing 
ontstaat misschien alsnog draagvlak voor 
een kleine winkelvoorziening in combinatie 
met een postagentschap. Er worden al 
kleine supermarkten in kleine kernen elders 
geopend. 
Ook de openbaar vervoervoorzieningen zijn 
in Keldonk slecht. Vooral de busverbinding 
tussen Erp en Veghel laat te wensen over. 
Misschien is een buslijn tussen Helmond en 
Den Bosch via de Bosscheweg een optie. 

Onvoldoende overdekte accommodatie 
voor verenigingen
Keldonk heeft een bloeiend verenigingsleven, 
er zijn circa 44 verenigingen. Veel van 
hen maken gebruik van Het Span. Dit 
multifunctionele gebouw biedt ruimte aan 
allerlei recreatieve, sportieve en culturele 
activiteiten in Keldonk. Het gebouw heeft te 
weinig ruimte voor de binnensport- en de 
jeugdactiviteiten (Jong Nederland). 
Naast Het Span maken veel verenigingen 
gebruik van de Oude School. Deze ruimte 
mag in de toekomst niet wegvallen. Volgens 
de bewoners is er duidelijk behoefte aan 
meer gemeenschappelijke accomodatie  voor 
het verenigingsleven.

Lokale economie
Keldonk had in 2001 63 bedrijven die 
goed waren voor 190 banen. Ook niet-
commerciële instellingen zoals de basisschool 
zijn daarbij meegerekend. Dat is veel voor 
een klein dorp als Keldonk. De meeste 
bedrijfsvestigingen zijn klein qua omvang. 31 
vestigingen zijn eenpersoonsbedrijven, veelal 
aan huis, en werkzaam in de commerciële 
dienstverlening. Verder is er een grote groep 
bedrijven met 2 tot 10 banen. Drie bedrijven 
bieden werkgelegenheid aan meer dan 10 
personen.
Ook inwoners van Keldonk moeten een 
eigen bedrijf kunnen starten binnen de 
kern Keldonk. Maar bedrijven binnen 
de bebouwde kom mogen nooit een 
belemmering vormen voor het dorpsbeeld 
en voor toekomstige woningbouw. 
Groeiende bedrijven moeten tijdig verplaatst 
kunnen worden naar een bedrijventerrein 
(Doornhoek, De Dubbelen).
Keldonk heeft een buitengebied waar 
de agrarische bedrijven nog goed 
vertegenwoordigd zijn. Net zoals in andere 
dorpen in de omgeving, zal ook in Keldonk 
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Het voormalige klooster

deze bedrijvigheid afnemen en bovendien 
een ander karakter krijgen. De bewoners 
zijn bang dat functieverandering bij gestopte 
agrarische bedrijven een negatieve invloed 
heeft op het landschappelijke karakter. 
Keldonk moet ervoor waken dat het 
landschappelijke karakter in de toekomst niet 
verloren gaat.

Jongeren willen een eigen plek
De jongeren in Keldonk zijn op zoek naar 
een eigen plek in het dorp. Momenteel is er 
in Keldonk slechts één speelveldje te vinden 
(d’n Dries). Ook de oudere jeugd heeft 
geen eigen ontmoetingsplaats en ook geen 
geschikte sportzaal. 
Die jongeren geven aan dat zij behoefte 
hebben aan een culturele en educatieve 
ontmoetingsplaats waar bijvoorbeeld 
geïnternet kan worden. Ook de vereniging 
Jong Nederland heeft ruimtegebrek.
Verder mist men een skateramp en een 
basketbalveld.

Eigen postcode?
De postcode van Keldonk zorgt voor 
veel verwarring. Doordat het hele 
postcodegebied als ‘Erp’ is aangemerkt, zijn 
bezoekers vaak in Erp of Boerdonk op zoek 
naar een adres dat in Keldonk ligt. Volgens 
de bewoners kunnen de postcodenummers 
gewoon gehandhaafd blijven, maar moeten 
ze aan de juiste plaatsnaam wordt gelinkt.
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4 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen
Sterk Zwak Kans Bedreiging

Bevolking en 
samenleven

Hechte en actieve gemeenschap. Onevenwichtige bevolkingssamenstelling door 
vergrijzing van de bevolking

Infrastructuur Veel sluipverkeer naar de N279 en Doornhoek

Veel ongevallen door het door rood rijden bij oa. ’t 
Hool en de N279
Te weinig parkeergelegenheid in het dorp bij 
speciale gelegenheden

Slecht bereikbaar met het Openbaar Vervoer

Te weinig verlichting in de bebouwde kom

Onvoldoende trottoirs in het dorp 
Veel achterstallig onderhoud aan bestaande wegen.

Ontwikkelen van een veilige fietsroute naar Veghel

Uitbreiding wandel- en fietspaden in buitengebied 

Verbod voor vrachtwagens door kern Keldonk

Installeren flitspalen

In het hele buitengebied een 60km-zone instellen.

Sluipverkeer naar Doornhoek via Hool en sluipver-
keer in het buitengebied

Wonen en 
woningbouw

Kwalitatief goede woningen in dorpse sfeer Onvoldoende betaalbare woningen voor starters 
en ouderen

Te weinig doorstroommogelijkheden

Te klein woningcontingent

Te weinig huurwoningen

Te grote kavels

Te weinig gebouwd in het verleden

Inbreiding: openbare ruimte Morgenstraat, noorde-
lijk langs de kerk, pand Kerkhof

Uitbreiding: ten zuiden Antoniusstraat, ten zuiden 
van de Van der Lindenstraat.

Meer variatie aanbrengen in bouwkavels en 
woningtypen

Levensloopbestendig bouwen 

Een aantal woningen bestemmen voor oa. starters 
en senioren.

Continuïteit woningbouwprogramma is belangrijk 
voor evenwichtige leeftijdsopbouw in het dorp.

Door onvoldoende bouw en hierdoor minder of 
geen bevolkingsgroei, zal de school mogelijk zijn 
bestaansrecht verliezen.

Te weinig ouderenwoningen

Openbare 
ruimte

Enkele belangrijke cultuurhistorische elementen in 
de kern zoals de kerk met pastorie, het klooster incl. 
het Oude Span, pand Kerkhof, de Oude School 

Beschermd natuurgebied Het Aadal

Open plekken in het dorp

Natuurgebied De Roost, bossen ‘t Lijnt en de 
Keldonkse Berg

Door ruilverkaveling is karakter buitengebied 
verloren gegaan.

Veel monumentale panden zijn door de jaren heen 
verdwenen.

De nieuwe sociale woningen springen uit de toon in 
het dorpsaanzicht.

Terugkeer van de Keldonkse molen

Creëren recreatiemogelijkheden Aadal

Gebiedseigenbeplanting terug in het landschap.

Creëren wandelroutes over de singels (dreven)

Open plekken behouden, geen lintbebouwing

Zorg-
voorzieningen

Een zorgsteunpunt in het dorp ontbreekt Zorgsteunpunt nabij ouderenwoningen ontwikkelen

Zorgsteunpunt als bundeling van commerciële en 
gesubsidieerde activiteiten.

Welzijn Saamhorigheid van jongeren en ouderen Nauwelijks winkels voor dagelijkse boodschappen 

Ontbreken van een pinautomaat

Bestaande bejaardenwoningen moeten nodig 
worden vervangen.

Taxi-hopper is vaak ontoereikend.

Keldonk behoort tot postcodegebied Erp, dit zorgt 
vaak voor verwarring over adressen

Kleine supermarkt/postagentschap terug in het dorp

Verbeteren van bereikbaarheid en toegankelijkheid 
openbare gebouwen voor ouderen

Opzetten vrijwilligersvervoersdienst

Verdwijnen van de Warme Bakker

Onregelmatige en onvoldoende bouw zal onre-
gelmatige aanvullingen van het verenigingsleven tot 
gevolg hebben.

Verenigingsleven, 
sport en recre-
atie

Bloeiend verenigingsleven
Verbondenheid met het dorp en saamhorigheid van 
het verenigingsleven

Onvoldoende ontmoetingsmogelijkheden in ’t Span 
(bijv. Jong Nederland)

IJsbaan is slecht onderhouden en verlicht

Natuurgebied De Roost is slecht bereikbaar voor 
recreatie
Sportzaal is voor veel sporten niet en niet altijd 
beschikbaar voor sport

Meer activiteiten in ’t Span ontplooien

’t Span optimaal gebruiken

Extra fiets- en voetpaden

Tennisbaan

Teruglopen van het ledental als gevolg van vergrijzing

Door onvoldoende sportmogelijkheden gaan 
sportactiviteiten in het dorp verloren

Lokale economie Agrarische bedrijven zijn in Keldonk nog goed 
vertegenwoordigd

Zeer beperkt winkelaanbod Kleinschalige bedrijvigheid is voor de leefbaarheid 
gewenst

Ontwikkelen locaties voor startende kleine onderne-
meningen in bestaande gebouwen 

Groeiende bedrijven moeten tijdig verplaatst kunnen 
worden naar een bedrijventerrein

Keldonk mag geen slaapdorp worden!

Agrarisch karakter kan verdwijnen door afname 
aantal agrarische bedrijven.

Jongeren Ontbreken van ‘eigen plek’ voor jongeren

Er zijn weinig tot geen speelterreintjes met speel-
toestellen.

Ontwikkelen multiculturele en educatieve ontmoe-
tingsplaats voor jongeren

Tekort aan betaalbare woningen leidt tot vertrek van 
de jeugd met alle gevolgen vandien

Een schematische weergave van de resultaten van de gesprekken met bewonerswerkgroepen:
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In een leefbaar dorp zijn de fysieke, 
economische en sociale factoren goed 
met elkaar in evenwicht. De structuurvisie 
moet het kader zijn waarbinnen die 
leefbaarheid kan worden bewaard en verder 
ontwikkeld. We hebben de resultaten van de 
bewonerswerkgroepen,  van het beschikbare 
materiaal en van de SWOT-analyse voor 
Keldonk uitgewerkt in kernthema’s voor de 
leefbaarheid. Het zijn:
• Evenwichtige bevolkingssamenstelling
• Gedifferentieerd bouwen
• Voorzieningen en accommodaties
• Infrastructuur en mobiliteit
• Openbare ruimte, dorpsgezicht en  
 buitengebied
• Werkgelegenheid en winkelaanbod
• Verenigingsleven en onderwijs
• Jongeren

Evenwichtige bevolkingssamenstelling
Juist nu de vergrijzing gaat doorzetten 
moet er voldoende nieuwe aanwas komen 
om een levensvatbaar dorp te houden. 
Ontgroening en wegtrekken van jongeren 
moet worden tegengegaan. Te weinig 
kinderen betekent: te weinig draagvlak voor 
onderwijs en verenigingsleven (met name 
sport). Wegtrekken doen jongeren omdat 
ze geen woning kunnen vinden. Minder 
jongeren betekent minder jonge gezinnen 
en dus ontgroening. De ontgroening wordt 
nog versterkt doordat er steeds meer 
eenpersoonshuishoudens komen en jonge 
mensen pas later kinderen krijgen. Betaalbare 
huisvesting voor de eigen jeugd die wil 
blijven is dus van groot belang. 

Gedifferentieerd bouwen
De woningvoorraad is te eenzijdig. Er zijn in 
Keldonk voornamelijk vrijstaande woningen 
in het duurdere segment. Voor starters en 
ouderen zijn ze meestal niet geschikt. 

De vergrijzing van de bevolking gaat 
minstens door tot 2040. Daarbij verandert 
de vraag naar ouderenwoningen: steeds 
meer ouderen willen zo lang mogelijk in hun 
eigen woning blijven wonen en passende 
zorg aan huis ontvangen. Keldonk heeft 
te weinig specifieke ouderenwoningen in 
de woningvoorraad die daarvoor geschikt 
zijn. De huidige ouderenwoningen voldoen 
niet meer en moeten worden vervangen. 
Gestreefd moet worden naar een groeiend 
aantal levensloopbestendige woningen. Zorg 
moet op maat kunnen worden geleverd 
door een  zorgsteunpunt voor ouderen. 
Daarnaast kan ook de zogenaamde Boekelse 
Variant worden ingevoerd: ouderen kunnen 
voor hun “oude dag” woonruimte creëren bij 
de woning van een van hun kinderen.
Er moet ook een betere differentiatie 
tussen groot en klein, duur en betaalbaar 
en koop en huur komen. Daartoe 
moet ook de kavelgrootte flexibeler 
worden. Woningstichting Woonbelang 
zou een belangrijke rol kunnen spelen 
bij het realiseren en beheren van de 
betaalbare woningen. Voor betaalbare 
koopwoningen moet er dan wel een 
beschermingsconstructie worden ontwikkeld, 
zodat die woningen ook betaalbaar blijven.
De planning van het woningbouwprogramma 
moet consequent zijn. Volgens de bewoners 
zou het contingent drastisch omhoog 
moeten van 4 naar 7 à 8 woningen per 
jaar. Met de ontwikkeling van (nieuwe) 
bestemmingsplannen moet goed en tijdig op 
het programma worden geanticipeerd. 

Voorzieningen en accommodaties
Er is een redelijk aantal voorzieningen 
in Keldonk. Dat zou moeten worden 
uitgebreid met een pinautomaat, meer 
ontmoetingsmogelijkheden (vooral voor 
ouderen) in ’t Span en een steunpunt voor 

ouderen en zorg. De bestaande postcode 
moet aan de naam Keldonk worden 
gekoppeld in plaats van aan Erp (nu een bron 
van verwarring). 
De jongeren pleiten voor een internetcafé, 
zo mogelijk gekoppeld aan een ruimte voor 
Jong Nederland en de judo-vereniging. 
De bestaande accommodaties zijn vaak 
overbezet. Omdat uitbreiding van het 
nieuwe Span niet voor de hand ligt, moet 
het gebruik door betere afstemming worden 
geïntensiveerd. De grote zaal zou een 
flexibele tussenwand moeten krijgen.
Tot slot zou er in de nabijheid van de nieuw 
te ontwikkelen ouderenwoningen een 
zorgsteunpunt moeten komen.

Infrastructuur en mobiliteit
De verkeersveiligheid moet in zijn totaliteit 
worden verbeterd. Belangrijke knelpunten 
zijn de N279 en ’t Hool. Ook de kruising van 
de Boerdonksedijk met de Trentweg wordt 
als onveilig ervaren. Gekeken moet worden 
wat de effecten zijn van de nieuwe rondweg 
om Erp. Ook moet er  een verbod komen 
voor doorgaand vrachtverkeer in geheel 
Keldonk. 
Het netwerk van fiets- en wandelpaden moet 
worden aangepakt en uitgebreid. Dit zowel 
met het oog op veiligheid als op uitbreiding 
van de mogelijkheden voor recreatief 
gebruik. 
Het openbaar vervoer moet worden 
verbeterd, onder meer door het vervroegen 
en verlaten van de opstaptijden in Erp. 
De openbare verlichting is onvoldoende, 
waardoor bewoners zich niet altijd veilig 
voelen. 

Openbare ruimte, dorpsgezicht en 
buitengebied
Het dorpskarakter van Keldonk moet 
worden behouden en waar mogelijk worden 
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versterkt. Dat betekent ook veel aandacht 
voor het behoud van de beeldbepalende 
gebouwen. Het streven is ook om de 
Keldonkse Molen weer terug te brengen.
De recreatieve kwaliteiten van het buiten-
gebied moeten worden versterkt door 
onder andere uitvoering van het masterplan 
Aa (hermeandering). Ook moeten fiets- en 
wandelpaden worden uitgebreid of in ere 
hersteld. Bijvoorbeeld door de oude singels 
(dreven) weer te verbinden. 
In het buitengebied zullen de komende jaren 
ingrijpende ontwikkelingen gaan plaatsvinden. 
Er zullen bijvoorbeeld nieuwe agrarische en 
natuurfuncties ontstaan. Daarbij moet zoveel 
mogelijk gebiedseigen beplanting worden 
toegepast. Overigens mag het blijvende deel 
van de agrarische sector daarmee niet in zijn 
functioneren worden beperkt. 

Werkgelegenheid en winkelaanbod
Uitbreiding van het winkelaanbod ligt niet 
voor de hand. Toch zou het wenselijk zijn 
het bestaande assortiment uit te breiden. 
Wellicht kan iets daarvan gerealiseerd 
worden bij de instelling van een ouderen 
en zorgsteunpunt. Daarin zou een aantal 
commerciële en niet-commerciële functies 
gecombineerd kunnen worden (zolang 
er geen valse concurrentie ontstaat). Een 
pinautomaat is een absolute must.
Keldonk heeft alleen behoefte aan 
bescheiden, kleinschalige bedrijvigheid in de 
kern. Die zijn nodig voor de leefbaarheid. 
Grote bedrijven zijn niet gewenst. Keldonk 
heeft dan ook geen eigen bedrijventerrein 
nodig. Bedrijven die te groot worden 
moeten worden uitgeplaatst.
De agrarische sector zal de komende jaren 
van gedaante veranderen. De blijvende 
bedrijven moeten zich zo goed mogelijk 
kunnen handhaven en ontwikkelen. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het 

buitengebied moet daar zoveel mogelijk 
rekening mee worden gehouden.

Verenigingsleven en onderwijs
Keldonk heeft net als de overige 
kerkdorpen van Veghel een zeer rijk 
verenigingsleven. De buitenaccommodatie 
in het sportpark voldoet goed. Daar is de 
beperkte aanwas van jonge leden voor 
de voetbalvereniging meer het probleem. 
Een eigen tennisveld zou een welkome 
aanvulling zijn. Ruimteproblemen zijn er 
bij de Judovereniging en Jong Nederland. 
Jong Nederland wil graag een eigen ruimte, 
waarin wellicht ook een internetruimte zou 
kunnen komen. Eén van de suggesties is de 
herbouwde Keldonkse Molen te gebruiken 
als ruimte voor judo en Jong Nederland. 
Het ruimtegebruik voor de verenigingen 
in ’t Span moet beter worden afgestemd. 
Uitbreiding van het pas nieuwe gebouw 
ligt niet voor de hand. Wel zou een aantal 
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, 
waaronder een flexibele scheidingswand 
voor de grote sportzaal. De Oude School is 
als accommodatie absoluut onmisbaar.
De IJsbaan voldoet zeer slecht aan de eisen. 
Verbetering of een nieuwe locatie is zeer 
gewenst.  De trimbaan zou moeten worden 
gerenoveerd.
Bij het onderwijs neemt het leerlingenaantal 
af. Ook hier geldt dat voldoende nieuwe 
aanwas noodzakelijk is om het onderwijs in 
stand te houden. Voordeel is in ieder geval 
dat de school onder het overkoepelende 
bestuur van het Skipov valt, waardoor de 
positie van de leerkrachten minder kwetsbaar 
is. De positie van leerkrachten wordt steeds 
kwetsbaarder door de hogere werkdruk, die 
vooral ontstaat door het afnemende aantal 
leerlingen wat leidt tot meer gecombineerde 
klassen. Meer werk moet door minder 
leerkrachten worden uitgevoerd. 

De accommodatie van de school wordt 
momenteel opgeknapt. Daarbij zou een 
aantal knelpunten in de interne logistiek 
moeten worden verbeterd. 
Behoud van basisonderwijs is een 
randvoorwaarde voor een goede en in 
belangrijke mate zelfstandig functionerende 
dorpsgemeenschap.

Jongeren
Ook de jongeren houden een sterk pleidooi 
voor een pinautomaat. 
Voor jongeren vanaf 10 jaar is er geen eigen 
plek. Er zou daarom een breed bruikbare 
ontmoetingsruimte moeten komen. 
Daarin zouden ook Jong Nederland en de 
Judovereniging een plaats moeten vinden. 
Er moeten ook activiteiten geprogrammeerd 
kunnen worden. De Keldonkse jongeren 
willen zelf graag meebouwen aan zo’n 
locatie. In de nabijheid van deze plek zou 
dan ook een skateramp of skatebaan kunnen 
worden gerealiseerd. Ook de jongeren 
houden een dringend pleidooi voor 
een goede woningdifferentiatie, die ook 
goedkope huur- en koopwoningen mogelijk 
maakt. Voor velen heeft zelf bouwen op 
kleine kavels daarbij de voorkeur. Een deel 
van de woningen zou je ook in een compact 
gebouw met meerdere lagen kunnen 
bouwen.

Op de volgende pagina’s is een aantal 
tekeningen opgenomen van Keldonkse 
kinderen van groep 7 en 8 van de 
Antoniusschool (schooljaar 2002-2003), die 
hun wensen voor de toekomst aangeven.
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Wensen voor de toekomst, kinderen groep 8 Antoniusschool



Wensen voor de toekomst, kinderen groep 7 en 8 (schooljaar 2002-2003), Antoniusschool



De kernthema’s uit hoofdstuk 5 bevatten 
een aantal opgaven voor de leefbaarheid 
in de toekomst. Wanneer die worden 
uitgevoerd, wordt Keldonk het dorp dat de 
bewoners zich wensen. Dat streefbeeld van 
de bewoners voor Keldonk verwoorden we 
in een beeld van het dorp in 2019. Samen 
met het ruimtelijk ontwerp – dat mede op 
de leefbaarheidsvisie is gebaseerd – levert 
dat een integrale structuurvisie op, het 
kader voor de ontwikkeling van Keldonk de 
komende 15 jaar.

Het streefbeeld is (nog) fictief. Het is 
ook zeer de vraag of het zo zal worden 
uitgevoerd. Maar het is wel het juiste 
ideaal- en wensbeeld. Het verwoordt 
de ambities van de bewoners. Het is dus 
een richtinggevend instrument voor de 
gemeente, die de structuurvisie gebruikt 
bij de ontwikkeling van het beleid voor het 
dorp. Wat de weerbarstige werkelijkheid 
uiteindelijk brengt, kan ook een structuurvisie 
niet voorspellen. 

De ambitie van de bewoners van Keldonk 
luidt kort samengevat: 
Keldonk is in 2019 een vitaal, mooi 
en veilig dorp, met een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling, een gevarieerd 
woningaanbod, een goede infrastructuur 
en passende voorzieningen. De bewoners 
hebben de ruimte om zich – ook zakelijk – te 
ontplooien en zijn alle nauw en actief bij de 
ontwikkeling van hun dorp betrokken.

Mensen en wonen
Het woningaanbod is in 2019 in alle 
opzichten gevarieerd. Er is sinds 2004 ook 
betaalbare woonruimte voor jongeren en 
ouderen gebouwd. Vooral die woonruimte 
is levensloopbestendig vormgegeven. 
Daardoor heeft het toenemende aantal 

ouderen een langdurig passende woning 
kunnen vinden, terwijl de ontgroening 
aanzienlijk is verminderd. Je zou kunnen 
spreken van een evenwicht: voldoende 
nieuwe jeugd als draagkracht voor onderwijs 
en verenigingsleven, als energiebron voor 
nieuwe activiteit. De ouderen hebben 
wel de overhand: dat proces is in heel 
Nederland niet te stuiten. Maar omdat de 
ouderen door goede huisvesting en goede 
zorgvoorzieningen actief kunnen meedraaien 
in het dorp, merk je daar niet veel van: 
iedereen lijkt wel vitaal!
Doordat het woningbouwprogramma 
regelmatig wordt geactualiseerd en de 
bestemmingsplannen altijd mooi op tijd klaar 
zijn, stagneert de woningmarkt niet. Stichting 
Woonbelang speelt hierin een stimulerende 
rol.

Onderwijs en verenigingsleven
De school is niet alleen de spil in het 
onderwijs, maar werkt ook veel samen met 
het nog steeds bloeiende verenigingsleven 
en ’t Span, De Oude School en de ruimte en 
mensen van Jong Nederland. Op die manier 
wordt er optimaal van alle mogelijkheden 
gebruik gemaakt. Er is nog steeds geen 
ruimte over, maar de ongemakken zijn 
beperkt. 
Er worden allerlei cursussen gegeven. 
Ook vanuit het buitengebied wordt daar 
veel gebruik van gemaakt: veel Keldonkers 
moeten daar immers aan een nieuw 
toekomst bouwen.
Tijdens de hoogconjunctuur van 2010 is er 
ook een tennisbaan bijgekomen.
Het leerlingenaantal van de school is 
aanvankelijk iets teruggelopen, maar nu 
toch gestabiliseerd op 110. Om het plein 
staat weer een mooie nieuwe omheining, 
hoewel de verkeerssituatie eigenlijk niet echt 
gevaarlijk meer is.

Welzijn en zorg
Er is sinds 2008 een mooi ouderen- en 
zorgsteunpunt. Er zijn regelmatig spreekuren, 
terwijl vrijwillige mantelzorgers in en uit 
lopen. Het is gekoppeld aan de nieuwe 
ouderenwoningen van Stichting Woonbelang. 
De bakker heeft er ook zijn intrek genomen 
en zijn activiteiten uitgebreid tot een kleine 
supermarkt. 

Infrastructuur en mobiliteit
De verkeersveiligheid is sterk verbeterd, 
hoewel de druk van het verkeer nog 
steeds voelbaar is. Iedereen heeft een 
vervoermiddel nodig, alleen al omdat veel 
voorzieningen niet haalbaar zijn in het 
dorp zelf. Maar omdat het doorgaande 
vrachtverkeer er niet meer in mag (en 
daar ook krachtig op gewezen wordt!) 
is de situatie overzichtelijk. Het nieuwe 
dorpscentrum draagt daar sterk aan bij.
Dorp en buitengebied vormen samen een 
integraal onderdeel van een prachtig voet- 
en fietspadennetwerk rondom Veghel. De 
hermeandering van de Aa vordert gestaag. 

Openbare ruimte, dorpsgezicht en 
buitengebied
Keldonk is een mooi dorp gebleven. De 
beeldbepalende oude gebouwen zijn 
bewaard. De nieuwbouw is soms klassiek, 
soms modern, maar heeft altijd een dorpse 
schaal en identiteit. Het stratenplan is, ook 
in de nieuwe uitbreidingen, een logische 
voortzetting van de oorspronkelijk basisvorm 
van het dorp.
In het buitengebied vindt gevarieerde 
activiteit plaats. Het aantal agrarische 
bedrijven is afgenomen, maar de resterende 
bedrijven zijn gezond. Natuur en cultuur 
gaan er hand in hand. Ze bieden samen een 
aangename en mooie recreatieve omgeving.

6 Ambitie en visie leefbaarheid
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Werkgelegenheid en winkelaanbod
Keldonk is een dorp met veel 
ondernemers. Een enkel bedrijf is te 
groot geworden voor het dorp en heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuwe starter. 
Andere nieuwelingen starten aan huis. 
Daar worden niet veel woorden aan 
vuil gemaakt. Een aantal ambachtelijke 
en dienstverlenende bedrijfjes zorgen 
inmiddels de hele dag door voor een 
levendig dorpsbeeld. Samen met 
een aantal bedrijven op de Veghelse 
bedrijventerreinen zorgen ze voor een 
aantrekkelijk regionaal werkklimaat. Een 
groot deel van de Keldonkers werkt 
wat verder van huis. De lokale en 
regionale bedrijven ondersteunen het 
vrijwilligerswerk en verenigingsleven 
met bescheiden maar goed gerichte 
sponsorbijdragen.
Winkelaanbod blijft een moeilijk zaak. 
Er is wel een gespecialiseerde winkel 
gekomen die de wijde omtrek van 
siermaïs en droogboeketten voorziet, 
maar daarnaast moet Keldonk het nog 
steeds met dat ene supermarktje doen. 

Jongeren
Als we de structuurvisie dateren op 2004, 
dan is in 2019 iedereen 15 jaar ouder. 
Ook de huidige jeugd. Een deel van hen 
is vertrokken, maar een aantal heeft 
zich in het dorp gevestigd en inmiddels 
voor de broodnodige aanwas gezorgd. 
Daarnaast is een aantal jongeren uit 
de wijde omtrek op de aantrekkelijke 
huurappartementen afgekomen. Zij 
hebben voor een nieuwe impuls in het 
dorp gezorgd. Het jongste elftal is al lang 
weer compleet.



30

Zandpaden in ‘t Lijnt

De Aa nabij Hackerom

Open landschap ten westen van de Zuid-Willemsvaart

Hool, kaarsrechte ontginningslijnen

Bestaande situatie en ontwikkelingen
Het landschap rond Keldonk is voor een 
groot deel gemaakt door mensenhanden. 
Aanvankelijk leidden de verschillen in bodem, 
reliëf en vochtigheid tot grote verschillen 
in het gebruik en daarmee in het aanzien 
van het landschap. Daardoor ontstonden in 
de loop der tijd grote verschillen tussen de 
gebieden ten noorden, westen, zuiden en 
oosten van Keldonk. Een mooi, afwisselend 
en ecologisch waardevol landschap ontstond 
als toevallig bijproduct van een bepaald 
agrarisch gebruik.
Gedurende de vorige eeuw werden mensen 
echter steeds minder afhankelijk van de 
abiotische omstandigheden van het gebied; 
het landschap werd steeds maakbaarder. 
Die maakbaarheid is de afgelopen decennia 
vrij eenzijdig ingezet in het verbeteren 
van de productieomstandigheden voor de 
landbouw. Daardoor zijn andere kwaliteiten 
van het landschap in de verdrukking 
gekomen. Zo zijn door perceelsvergroting 
en door de komst van het prikkeldraad 
houtwallen verdwenen, zijn moerassige 
gronden ontwaterd, beken gekanaliseerd, 
wandelpaden verdwenen en zandpaden 
geasfalteerd. Dat heeft weliswaar geleid tot 
verhoging van de productie in de agrarische 
sector, maar tegelijkertijd tot een verschraling 
van de landschappelijke, recreatieve en 
ecologische kwaliteiten. 

Opgave
De opgave voor de komende decennia 
is om het landschap aan te passen aan de 
gewijzigde omstandigheden en wensen. 
Dat betekent in ieder geval een meer 
multifunctionele benadering. Naast de 
productieomstandigheden voor de landbouw 
zijn ook de landschappelijke, recreatieve 
en ecologische kwaliteiten van belang, 
evenals de gewijzigde inzichten over een 

duurzaam waterbeheer. Uitgangspunt daarbij 
is het versterken van de identiteit van de 
verschillende landschappelijke eenheden. 

Gewenste groenstructuur
De kaart op de pagina hiernaast geeft de 
bestaande en de gewenste groenstructuur 
weer voor het landschap in de omgeving 
van Keldonk. Dit streefbeeld is voor 
een belangrijk deel gebaseerd op de 
StructuurvisiePlus Uden/Veghel en op het 
vigerende landschapsbeleidsplan Veghel. 

Dekzandrug en oude ontginningen
De dekzandrug is van oudsher de basis voor 
bewoning. Over deze rug liepen belangrijke 
wegverbindingen. Het landschap is hier 
kleinschalig en bochtig met een afwisseling 
tussen open bouwlanden en kleinschalige 
beplantingen. De oude ontginningen in 
de omgeving van Keldonk zullen in de 
toekomst kleinschaliger worden dan nu. In 
overleg met grondeigenaren en -gebruikers 
kunnen perceelsgrenzen worden beplant 
met nieuwe houtwallen. Deze zorgen voor 
een kleinschaliger, gevarieerd landschap. De 
houtwallen zijn ook ecologisch interessant. 
Bovendien kunnen in of naast de nieuwe 
houtwallen wandel- of fietspaden worden 
aangelegd, waardoor het makkelijker wordt 
om vanuit het dorp een ommetje te maken 
in de omgeving. Op de kaart is een voorstel 
gedaan voor nieuwe houtwallen. De 
lanenstructuur wordt gecompleteerd.

Jonge ontginningen 
De jongste heideontginningen blijven 
in de toekomst grootschalig en leeg. 
Zij vertegenwoordigen een grote 
toekomstwaarde voor de grootschalige 
grondgebonden agrarische productie. Hier 
komen in principe geen nieuwe houtwallen. 
Alle wegen zullen hier worden beplant 

7 Ruimtelijke hoofdstructuur
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Fietsers in de omgeving van ‘t Gerecht

Potentiële fietsroute

Beboste omgeving van ‘t Lijnt

Fietsroute naast de Zuid-Willemsvaart

met laanbomen, waardoor de Brabantse 
monumentaliteit en het onderscheid met de 
oude ontginningen wordt versterkt. 

Ecologische verbindingszones
Conform het landschapsbeleidsplan en 
het masterplan Aa worden langs de Aa 
en de Zuid-Willemsvaart ecologische 
verbindingszones aangelegd. Ook moet het 
Ven als biotoop worden hersteld en worden 
beschermd.

Beekbuurtboeren
Het concept beekbuurtboeren is onderdeel 
van het project Revitalisering Landelijk 
Gebied. In het beekdal van de Aa spelen 
natuurontwikkeling, waterberging en 
versterking van de grondgebonden 
melkveehouderij een rol. Uitgangspunt is 
onder andere een intensiever agrarisch 
grondgebruik op de hogere delen en het 
vergroten van de recreatieve mogelijkheden. 
Hierbij wordt onder andere gedacht aan 
landgoederen als nieuwe economische 
drager (= wensbeeld vanuit de 
Reconstructie). 

Uitbreiding bossen 
In de StructuurvisiePlus Uden/Veghel is 
aangegeven dat in aansluiting op de bossen 
van ‘t Gerecht en ‘t Lijnt uitbreiding van het 
bosareaal gewenst is. Door deze uitbreiding 
wordt, volgens de StructuurvisiePlus, mede 
een bijdrage geleverd aan het realiseren van 
een bosgordel van formaat, die de overgang 
markeert naar de agglomeratie Eindhoven-
Helmond. Ook in ecologisch opzicht ontstaat 
een bosmilieu van een behoorlijk gewicht.

Recreatief netwerk 
In de omgeving van Keldonk liggen enkele 
wandel-, fiets- en ruiterpaden en een groot 
aantal zandwegen. Ook liggen er restanten 

van oude paden, die nu niet meer in gebruik 
zijn. Door een aantal oude paden in ere te 
herstellen (o.a. het kerkepadje) en een aantal 
nieuwe paden toe te voegen kan een vrij 
compleet netwerk ontstaan, waardoor er 
vanuit het dorp verschillende mogelijkheden 
zijn voor het maken van een ommetje en 
voor het maken van een fietstocht, zonder 
last van autoverkeer. In het kaartje hiernaast 
is aangegeven welke wandel-, fiets- en 
ruiterpaden er nu aanwezig zijn en op welke 
plaatsen nieuwe paden zouden kunnen 
worden aangelegd. Daarmee ontstaat weer 
een ‘bewandelbaar en fietsbaar platteland’. 
Een belangrijke nieuwe verbinding is die 
vanaf het centrum van Keldonk naar de 
Scheifelaar en Veghel-Zuid. Hiermee kunnen 
fietsers vanuit Keldonk via een rustige route 
naar het centrum van Veghel rijden. Het 
fietspad naar de Scheifelaar moet goed 
worden verlicht omdat dit veel wordt 
gebruikt door de schoolgaande jeugd.
In de buurt van Keldonk liggen nog veel 
zandpaden. Het is wenselijk om hier zuinig 
op te zijn en ze niet te verharden. Wel zou, 
op de plaats van een recreatieve route, een 
smal semi-verhard fietspad aan de rand van 
het zandpad kunnen worden aangelegd. 
In 2005 heeft de gemeente het 
fietsknooppuntensysteem gerealiseerd en 
ingevoerd, waar Keldonk in is opgenomen. 

Het Lijn en Hool
In de omgeving van Keldonk liggen enkele  
unieke ontginningen. Het Lijnt en  Hool 
behoren tot de laatste ontginningen in de 
gemeente Veghel. De ontginning van het 
Lijnt kwam op gang rond 1875 en duurde tot 
ongeveer 1915. De toenmalige gemeente 
Erp speelde hierin een belangrijke rol als 
ontginner en als boer. In 1939 stichte de 
gemeente hier vier boerderijen, die werden 
verpacht (zie foto op pagina 23). Zowel het 
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Morgenstraat (voor herinrichting)

N279 en Zuid-Willemsvaart

Oudestraat / Morgenstraat

Morgenstraat

Lijnt als Hool zijn gemeenteontginningen, 
dat is op zich al bijzonder omdat gemeenten 
niet vaak een rol spelden bij de ontginning 
van ‘woeste gronden‘. In beide gebieden is 
de ontginningsstructuur nog geheel in tact 
met veel monumentale zandpaden en lanen 
en bovendien een sterke samenhang tussen 
gebouwen en landschap. Beide gebieden 
zijn als het ware een ‘gesammtkunstwerk‘, 
vergelijkbaar met droogmakerijen als De 
Beemster in het westen van Nederland. Het 
Lijnt Hool verdienen daarom bescherming als 
(gemeentelijk) monument. Het gaat daarbij 
om de gehele compositie van landschap en 
gebouwen.

Verkeersstructuur
Keldonk heeft veel last van vrachtverkeer en 
van sluipverkeer. Vooral het vrachtverkeer 
zorgt voor zeer ongewenste en onveilige 
situaties. Het gaat daarbij met name 
om vrachtverkeer van en naar het 
bedrijventerrein in Erp. Onlangs is de 
herinrichting van Keldonk als 30 km-
zone afgerond. De herinrichting van de 
Morgenstraat en de Antoniusstraat is 
voor een belangrijk deel gericht op het 
ontmoedigen van het vrachtverkeer om door 
Keldonk te rijden. Voorlopig blijft Keldonk 
echter toegankelijk voor vrachtverkeer, 
hoewel dit in een verblijfsgebied ongewenst 
is en een hoge intensiteit van zwaar verkeer 
schadelijk is voor de net aangelegde 30 km/
uur-maatregelen. 

Op 29 september 2005 heeft de 
gemeenteraad een besluit genomen om een 
nieuwe weg aan te leggen ten noorden van 
Erp ter vervanging van de bestaande weg 
N616 door de kom van Erp. Om de weg 
optimaal te gebruiken en de kommen van 
Keldonk en Erp te ontlasten van doorgaand 

(vracht)verkeer is een aantal aanvullende 
(verkeers)maatregelen aangeduid, 
waaronder een verbod voor doorgaand 
vrachtverkeer door de kom van Keldonk. 
Momenteel wordt gewerkt aan een verdere 
uitwerking van het nieuwe wegtracé in de 
vorm van onder meer een voorontwerp-
bestemmingsplan. Op het moment dat 
het juridisch mogelijk wordt de nieuwe 
weg aan te leggen, kunnen de aanvullende 
verkeersmaatregelen worden uitgevoerd.
Dan kan de openbare ruimte aan het 
dorp worden teruggegeven en kunnen 
borden worden geplaatst: ‘verboden 
voor vrachtverkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer’ aan het begin 
van de wegen die leiden naar Keldonk. 
Vrachtverkeer moet in de toekomst gebruik 
maken van de Boerdonkse dijk of  de 
Veghelse dijk (zie de afbeeldingen op de 
pagina hiernaast). Belangrijk is wel dat 
de politie, zeker in het begin, dit verbod 
goed handhaaft. Het is wenselijk om het 
bedrijventerrein Molenakker via de Franse 
weg te verbinden met het Hurkske/
Boerdonksedijk, zodat vrachtverkeer sneller 
op de Boerdonkse dijk kan komen dan nu 
het geval is.
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Legenda

Impressie verbodsbord

Toekomstige regionale verkeersstructuur (volgens tracéstudie N616) 

bron: Oranjewoud, 2006

gebiedsontsluitingsweg, maximaal 80 km/uur 

erftoegangsweg, maximaal 60 km/uur

gebiedsontsluitingsweg, maximaal 70 km/uur

gebiedsontsluitingsweg, maximaal 50 km/uur

erftoegangsweg, maximaal 30 km/uur
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Bebouwingsopgave

Bouwen met duidelijke spelregels 
draagt bij aan een mooier dorp 
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8 Dorpsstructuur
Bebouwingstypologie 
Keldonk bestaat uit een mix van twee-onder-
een-kappers en vrijstaande woningen. De 
grote gebouwen in Keldonk zijn voornamelijk 
voorzieningen en bedrijven, die bijna allemaal 
zijn geconcentreerd langs de Antoniusstraat 
en de Morgenstraat. In Keldonk zijn nauwelijks 
kleine woningen of appartementen, wat een 
probleem is voor starters op de woningmarkt 
en in toenemende mate voor ouderen. 
Jaarlijks komt een beperkt aantal bouwkavels 
beschikbaar, die relatief groot zijn. 

Analyse functies
De hoeveelheid voorzieningen in Keldonk 
is beperkt. Langs en nabij de Antoniusstraat 
en de Morgenstraat staan de kerk, de 
voormalige pastorie, het voormalige klooster, 
de horecagelegenheden, de school en het 
dorpshuis. Verder zijn er enkele ambachtelijke 
bedrijven met een regionale klantenkring en 
enkele middelgrote bedrijven.

Hindercontouren
De agrarische bedrijven in de omgeving 
van het dorp leggen beperkingen op aan 
het gebruik van de gronden er omheen. 
Om de meeste bedrijven ligt een geur- of 
hindercontour, waarbinnen geen woningen 
mogen worden gebouwd. Dat betekent dat 
bij toekomstige dorpsuitbreidingen vrijwel 
altijd boerenbedrijven zullen moeten worden 
uitgekocht. De hindercontouren zoals deze 
indicatief zijn weergegeven op de kaart van 
pagina 37 hebben betrekking op de bedrijven 
afzonderlijk, er is geen rekening gehouden 
met cumulatie. Bouwplannen moeten worden 
afgestemd op de feitelijke hindercontouren 
van dat moment. Wijzingen in de regelgeving 
kunnen dan tot een ander beeld leiden. 
De geluidcontour van de N279 is in het 
overzicht op pagina 37 buiten beschouwing 
gelaten. De geluidsoverlast is een probleem 

voor de bouw van de 3e fase van de Keldonkse 
Morgen. Mogelijk zou stil asfalt hier een 
oplossing kunnen bieden.

StructuurvisiePlus
De StructuurvisiePlus voor Uden en Veghel 
is vastgesteld in 2001 en geeft richting aan 
de ruimtelijke ontwikkeling van de beide 
gemeenten. In de StructuurvisiePlus is in de 
omgeving van Keldonk een lokale essentiële 
open ruimte aangegeven. Lokale essentiële 
open ruimten zijn volgens de StructuurvisiePlus 
plekken waar de druk op functieverandering 
waarschijnlijk groot zal zijn. Volgens de 
StructuurvisiePlus moeten deze ruimten open 
worden gehouden: geen bebouwing voor niet 
gewenste functies en geen beplanting van enige 
omvang. De essentiële open ruimte aan de 
oostkant van Keldonk is bedoeld om Keldonk 
als losse kern te blijven ervaren in plaats van als 
onderdeel van een aaneengesloten stedelijke 
agglomeratie. 

Bebouwingsopgave
Het woningbouwprogramma van de gemeente 
geeft aan dat Keldonk mag groeien met een 
aantal van 4 nieuwe woningen per jaar. Dat 
zou betekenen dat in Keldonk de komende 15 
jaar 60 woningen moeten worden gebouwd. 
Dat betekent dat er ongeveer een vijfde van 
het huidige aantal woningen bij zou komen. In 
de bovenste afbeelding op deze pagina is de 
omvang van deze opgave indicatief aangegeven 
als onderdeel van de bestaande bebouwing. 
 
Gewenste toekomstige dorpsstructuur
Op pagina 39 is de gewenste toekomstige 
dorpsstructuur aangegeven. Voor de korte 
termijn wordt het plan “Keldonkse Morgen” 
verder ontwikkeld. Fase 3 van dit plan is 
inmiddels in procedure. Voor de stap na 
“Keldonkse Morgen” is een aantal nieuwe 
bouwlocaties aangewezen. Het schema 
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Open ruimten

Schema dorpsuitbreiding

Keldonkse Morgen, één van de nieuwe lobben

Rommelige overgangen

hiernaast laat zien dat hiervoor een 
lobbenstructuur als uitgangspunt wordt 
gehanteerd. De Keldonkse Morgen is te 
beschouwen als een eerste lob aan het 
bestaande dorp. Er is gekozen voor een 
lobbenstructuur, omdat hiermee evenwicht 
wordt gebracht in de opbouw van Keldonk, 
die enigzins onevenwichtig is geworden met 
de bouw van de Keldonkse Morgen. Het 
voordeel van een lobbenstructuur is de grote 
randlengte van het dorp, waardoor relatief 
veel mensen aan, of vlakbij het buitengebied 
kunnen wonen.
Aan de zuidoostkant van Keldonk kan een 
nieuwe buurt worden gebouwd, die de ruimte 
benut tussen de sportvelden, de Sluisweg, de 
Kampweg en de bestaande bebouwing aan 
de Antoniusstraat. Aan de zuidkant van het 
dorp is ruimte voor een nieuw woonbuurtje, 
dat wordt ontsloten vanaf het Kuilven en de 
Kampweg. In het gebied rond de Oudestraat 
en de Morgenstraat is ruimte voor een 
inbreidingslocatie van formaat. In hoofdstuk 9 
wordt hier nader op ingegaan. 
Aan de noordkant van Keldonk is op een 
aantal plaatsen een nieuw rijtje woningen 
voorgesteld, gekoppeld aan nieuw aan te 
leggen paden in de richting van het Aa-dal. 
Tussen de meest oostelijk gelegen rijtjes, ter 
hoogte van de Kampweg ligt een herstruc-
tureringslocatie. De nieuwe rijtjes vormen 
een belangrijke economische motor voor 
deze herstructurering. De ouderenwoningen 
aan de Mr. Van der Lindenstraat dienen op 
korte termijn te worden vervangen door een 
nieuw ouderenhofje. Voor de realisatie van 
een zorgcentrum worden mogelijke locaties 
onderzocht. Mogelijke locaties die zeker in 
dat onderzoek zijn te betrekken, kunnen 
al worden genoemd. Het voormalig wit-
gele kruis gebouw kan op termijn de functie 
van zorgcentrum vervullen. Ook kan een 
zorgcentrum worden ontwikkeld op de hoek 
Kampweg – Mr. Van der Lindenstraat.

Dorpsranden
Tot nu toe wordt weinig aandacht besteed 
aan de overgang van het dorp naar het 
omringende landschap. Het gevolg daarvan 
is dat de dorpsranden vrij ‘hard’ zijn. Vanuit 
het buitengebied zijn de nieuwe woningen 
vaak al van veraf zichtbaar. Daarom worden 
de dorpsranden van Keldonk verzacht met 
beplanting in combinatie met een wandelpad. 
In hoofdstuk 10 zijn bij spelregel 11 hiervan 
twee voorbeelden opgenomen. Een gesloten 
variant (houtwal) wordt voorgesteld op 
plaatsen waar particuliere achtertuinen grenzen 
aan het buitengebied. Een transparante variant, 
bestaande uit een grasstrook met verspreid 
staande eiken, wordt voorgesteld op plaatsen 
waar voorkanten of zijkanten van woningen 
grenzen aan het buitengebied. De transparante 
strook werkt als een vitrage: er is wel uitzicht 
mogelijk, maar dat wordt gefilterd.
 
Bebouwing buiten de dorpskern
De bouw van de kerk was het begin van de 
vorming van een dorpskern. Oorspronkelijk 
lag er in de omgeving van het huidige dorp in 
de oudere ontginningen een verdichte zone, 
met op een aantal plaatsen een wat hogere 
concentratie bebouwing in de vorm van de 
gehuchten Dieperskant, Keldonk en De Laren 
(zie afbeelding: Keldonk 1850 op pag. 40). In 
de afgelopen eeuw is het onderscheid tussen 
de oude en de jonge ontginningen geleidelijk 
aan verdwenen (zie o.a. pagina 13) met als 
belangrijke factor de schaalvergroting in de 
landbouw, de ruilverkaveling en de concentratie 
van nieuwe bebouwing in de dorpskern. 
Uit cultuurhistorische overwegingen is het 
wenselijk om deze driedeling (dorpskern 
- dichter bebouwde zone van de oude 
ontginningen - jonge ontginningen) nieuw 
leven in te blazen. Dit zou kunnen door op 
een aantal plaatsen in de oude ontginningen 
een aantal verdwenen wegen en paden terug 
te brengen en in samenhang daarmee ter 
plaatse van agrarische bedrijven die hun functie 38
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Bebouwingszwerm in de omgeving van Keldonk

Inbreidingslocatie aan de Oudestraat

verliezen, nieuwe kleine bebouwingsclusters 
toe te staan. Het gehucht Dieperskant zou 
hiermee een nieuwe impuls kunnen krijgen. 
Er zou een nieuw type ‘ontginningsbuurtje’ 
kunnen worden ontworpen, waarbij een 
cluster van ca. vier woningen steeds op een 
vergelijkbare manier wordt gebouwd op de 
plaats van de agrarische bebouwing. Daarmee 
ontstaat een nieuwe  bebouwingstypologie, 
die sterk gekoppeld is aan deze tijd. Over 
enkele decennia zullen deze buurtjes 
herkenbaar zijn als een duidelijke exponent 
van de periode waarin op grote schaal 
beëindiging plaatsvond van agrarische 
bedrijven, en van een vergelijkbare orde zijn 
als de ontginningsboerderijen uit het begin 
van de vorige eeuw, zoals bijvoorbeeld de 
boerderij St. Otto in ‘t Lijnt. Vanwege de 
gevoeligheid van bovenstaande voorstellen is 
het bij de verdere uitwerking ervan wenselijk 
een landschapsarchitect in te schakelen.
Bij De Laren is deze strategie helaas niet 
mogelijk, omdat De Laren in een essentiële 
open ruimte ligt, waar geen nieuwe 
bebouwing mag worden toegevoegd.

Bouwlocaties
Op de kaart hiernaast zijn alle mogelijke 
bouwlocaties aangegeven. De afbouw van 
“Keldonkse Morgen” fase 3 (locatie A) kan 
van start na afronding van de procedures en 
nadat een oplossing is gevonden voor de 
geluidsoverlast van de N279. Voor locaties 
B bestaan grotendeels geen belemmeringen. 
Voor locatie C (Oudestraat / Morgenstraat) 
bestaan voorlopig een aantal beperkingen in 
de vorm van hindercontouren. Voor de rijtjes 
aan de noordkant van het bebouwingslint 
(locatie D) en voor locatie F bestaan 
belemmeringen op grond van het provinciale 
“Uitwerkingsplan Uden-Veghel e.o.” Voor het 
vernieuwde seniorenhofje aan de Meester Van 
der Lindenstraat en de inbreidingslocatie aan 

de Pastoor Bogaertsstraat (locatie G) zijn geen 
belemmeringen, wel zijn er belemmeringen 
voor de gewenste uitbreiding (locatie G aan de 
Kampweg). Locatie Dieperskant-Oost (Locatie 
E) komt pas in ontwikkeling wanneer agrarische 
bedrijven stoppen. Deze locatie wordt dus niet 
actief ontwikkeld.

Hieronder zijn de mogelijke bouwlocaties 
aangegeven met een indicatie van de aantallen 
woningen die er gebouwd kunnen worden. De 
aangegeven volgorde is willekeurig. Uitgaande 
van het vastgestelde woningbouwprogramma 
voor de komende jaren is indicatief aangegeven 
voor hoeveel jaren de betreffende locaties 
voorzien in de bouwbehoefte. Keldonk kan dus 
nog jaren vooruit. 

Bouwlocaties en aantallen woningen
Afbouw “Keldonkse Morgen”
Locatie A:  ca. 49 woningen  =   12  jaar 

Uitbreiding Kampweg-Sluisweg
Locatie B:  ca. 70 woningen  = 17 jaar 

Oudestraat / Morgenstraat
Locatie C:  ca. 36 woningen  =      9 jaar

Uitbreiding Noord
Locatie D:   ca. 24 woningen =       6 jaar 

Dieperskant-Oost
Locatie E:   ca. 12 woningen  =       3 jaar

Uitbreiding Kuilven-Kampweg
Locatie F:   ca. 27 woningen =        7 jaar

Inbreidingslocatie
Locatie G:   ca.  17 ouderenwoningen  
    =    4 jaar
-------------------------------------------------+
Totaal :     ca. 235 woningen =  58 jaar
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Overige straatprofielen
In Keldonk staan nu weinig straatbomen. 
De nog aanwezige lanen zijn vaak sterk 
gefragmenteerd.  De meeste straten hebben 
geen stoepen en de voortuinen zijn meestal 
te klein om er een boom in te plaatsen. Het 
gevolg daarvan is dat de straten er soms 
wat troosteloos uitzien. Op de weinige 
plaatsen waar wel een mooie laan staat is 
te zien hoe zeer de bomen bijdragen aan 
een plezierige sfeer. Door op veel meer 
plaatsen laanbomen te plaatsen, ook in de 
nieuwe woonstraten, kan de kwaliteit van het 
straatbeeld enorm opknappen. 
Waar kabels- en leidingstroken dat 
toelaten krijgen alle woonstraten een 
laanbeplanting van middelgrote tot 
grote bomen, in geen geval knotwilgen, 
bolacacia’s of catalpa’s, zoals nu vaak het 
geval is. Voor de maatvoering van de 
straatprofelen wordt zoveel mogelijk het 
principeprofiel van de Antoniusstraat / 
Morgenstraat aangehouden, maar dan met 
gras- of zandbermen.

Het centrum van Keldonk verdient bijzon-
dere aandacht omdat er belangrijke 
veranderingen op stapel staan, die nieuwe 
kansen bieden voor de toekomst van het 
dorp. De herinrichting van de Antoniusstraat 
en de Morgenstraat is inmiddels gereed, 
waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het 
centrum van Keldonk sterk is verbeterd. Er 
zijn kansen voor een inbreidingslocatie aan 
de Antoniusstraat en voor een inbreidings- 
en uitbreidingslocatie aan de Oudestraat / 
Morgenstraat.

Herinrichting Antoniusstraat en 
Morgenstraat
De Antoniusstraat en de Morgenstraat zijn 
als voortvloeisel uit de structuurvisie, al 
tijdens de looptijd van deze structuurvisie 
heringericht als verblijfsgebied c.q. 30 km-
zone. De herinrichting was gericht op het 
maken van een aangenaam verblijfsgebied, 
dat qua sfeer goed aansluit bij de dorpse 
identiteit. Daarom zijn zo min mogelijk 
sectorale verkeerskundige maatregelen 
worden genomen. Door een geïntegreerde 
benadering van verkeerskunde en ruimtelijke 
inrichting is het verblijfsgebied op een 
subtiele manier vormgegeven. De snelheid 
van auto’s wordt bijvoorbeeld geremd 
door de weg vrij smal te maken met 
parkeervakken erlangs die de snelheid mede 
remmen. Ook de geplante bomen remmen 
de snelheid. 
Het is wenselijk om op termijn ook de delen 
van de Antoniusstraat en de Morgenstraat 
die aansluiten op het centrum opnieuw in te 
richten, vergelijkbaar met de inrichting van 
het centrum.

Op de pagina hiernaast zijn foto’s 
opgenomen van de Morgenstraat voor en na 
na de herinrichting.

9 Inrichting dorpscentrum
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Op deze pagina en de pagina hiernaast is 
te zien hoe het centrum van Keldonk er 
uitzag voor de herinrichting en hoe het er 
uit ziet na herinrichting.



Morgenstraat 2002

Morgenstraat  na herinrichting



Keldonkse jongeren voor De Oude School (2003)

Processiepad

Kerk en pastorie 1915

Oude school 1915

Omgeving kerk en Oude School
Met de herinrichting van de Antoniusstraat 
en de Morgenstraat zijn ook  de omgeving 
van de kerk en de Oude School opnieuw 
ingericht. Oorspronkelijk hadden zowel 
de kerk als de Oude School een voortuin, 
zoals is te zien op de foto’s hiernaast. In 
de herinrichting is deze situatie hersteld. 
Hierdoor heeft de historische drie-eenheid 
van kerk, school en pastorie weer een sterke 
ruimtelijke samenhang gekregen. 

Tussen de Oude School en de kerk ligt het 
processiepad. Dit pad verdient een nieuwe 
verharding. Aan weerszijden van het pad zou 
een haag kunnen worden geplant, die het 
pad afschermt van de ruimte rond de Oude 
School en de ruimte rond de kerk.

De ruimte achter de kerk bestaat uit een 
privé-tuin, de begraafplaats en de vlindertuin 
met jeu-de-boulesbaan. Door het hoge 
stalen hek  te vervangen door een haag 
ontstaat een sterkere eenheid in het terrein 
achter de kerk en oogt het geheel wat 
vriendelijker. 

Op het terrein achter het PNEM-huisje staan 
enkele oude schuren, die vooral worden 
gebruikt voor opslag. Op deze plaats liggen 
grote kansen voor herstructurering. Op de 
plaats van de schuren zou de nieuwe ijsbaan 
kunnen worden gesitueerd, in combinatie 
met een skate-ramp. Samen met de reeds 
aanwezige jeu-de-boulesbaan ontstaat op de 
overgang van de kern naar het buitengebied 
een interessante recreatieve zone. 
Aantakkend aan het hoofdlint zouden twee 
rijtjes woningen kunnen worden gesitueerd 
aan een nieuw pad in de richting van de Aa. 
Deze woningen vormen de financiële basis 
voor de herstructurering.
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Oudestraat / Morgenstraat
De ruimte tussen de Oudestraat en de 
Morgenstraat is een van de oudste delen 
van Keldonk. Voorgesteld wordt om een 
deel van de Oudestraat dat in de loop der 
tijd is verdwenen weer terug te brengen 
op ongeveer de zelfde plaats. Op sommige 
plaatsen tussen de Oudestraat en de 
Morgenstraat is ruimte voor inbreiding 
en herstructurering. Omdat in Keldonk 
veel mensen wonen en werken willen 
combineren, wordt deze zone hier specifiek 
voor ingericht. In de rij afbeeldingen op 
deze pagina is schematisch een aantal 
mogelijke invullingen weergegeven. 
Gedacht kan worden aan een rijtje kleine 
(senioren) woningen met een pad ervoor, 
een woon-werkpand met de woonkant aan 
de Morgenstraat en de werkkant aan de 
Oudestraat, twee woningen op één kavel, 
gesplitste kavels met op elke kavel één 
woning, een woning aan de Morgenstraat en 
een bedrijfsunit aan de Oudestraat, of een 
grote woning op een kavel. Bedrijfsunits zijn 
altijd kleinschalig en passen in een omgeving 
waar ook gewoond wordt. Bedrijfsunits 
zijn altijd aan de Oudestraat gesitueerd. 
Aan de straatkant wordt de kavel altijd 
begrensd door een gevel, een sierhek of 
een haag. Bovenaan op de pagina hiernaast 
is schematisch een mogelijke combinatie 
van invullingen weergegeven. Onder is een 
indicatieve invulling van de gehele zone 
geschetst.

De Oudestraat verdient een herinrichting. 
De asfaltverharding moet worden vervangen 
door gebakken klinkers en de straat 
schreeuwt om een nieuwe laanbeplanting, 
die eenheid en rust breng in deze oudste 
straat van het dorp.
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Inbreidingslocatie aan de Oudestraat

Op de pagina hiernaast staat een impressie 
van de gewenste toekomstige situatie rond  
de Oudestraat.

Zicht op de kerk vanaf de Oudestraat

Voormalige bedrijfsbebouwing aan de Oudestraat

Karakteristieke boerderij aan de Oudestraat
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Impressie de Oudestraat straks

De Oudestraat nu



Gewenst: langskappen

In dit hoofdstuk worden enkele ruimtelijke 
spelregels geformuleerd op straatniveau, die 
moeten zorgen voor eenheid en rust in het 
straatbeeld.

Spelregel 1: Langskappen op ongeveer 
gelijke afstand van de weg
Vrijwel overal in Keldonk staan de woningen 
met hun nokrichting evenwijdig aan de 
straat. Met de laatste uitbreidingen is hiervan 
afgeweken. De variabele dakvorm en 
nokrichting leidt tot een onrustig straatbeeld. 
Daarom moeten woningen in de toekomst in 
principe altijd met hun nokrichting evenwijdig 
aan de straat worden gebouwd, met 
ongeveer gelijke nokhoogtes en ongeveer op 
gelijke afstand van de weg, met een marge 
van circa 1,5 meter.

10 Spelregels op straatniveau

Spelregel 2: Zichtlijnen naar het landschap
Een van de essenties van het wonen in een 
dorp is het dagelijkse en vanzelfsprekende 
contact met het landschap. Daarom moeten 
zichtlijnen naar het landschap worden 
opengehouden.

Zicht op het landschap

Zicht op het landschap

Ongewenst: afwijkende kapvormen
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Spelregel 1: langskappen op ongeveer gelijke afstand van de weg

Spelregel 2: Zichtlijnen naar het landschap

Zicht op het landschap

Zicht op het landschap

Gewenst: langskappen

Ongewenst: afwijkende kapvormen



Gewenst: straat

Ongewenst: warrige structuur

Ongewenste materialen

Ongewenste materialen

Spelregel 3: Eenvoudige dorpse 
materialen in de woningen
Voor rust en eenheid in het straatbeeld is 
het van belang dat er niet te veel variatie is 
in het materiaalgebruik van de woningen. 
Woningen worden bij voorkeur gebouwd 
van relatief donkere bakstenen met relatief 
donkere dakpannen op een puntdak. Op 
de foto’s hiernaast zijn voorbeelden te zien 
van ongewenste materialen. Op de foto’s 
rechtsboven op pagina 57 zijn voorbeelden 
te zien van gewenste materialen. 

Spelregel 4: Straten maken
Keldonk is opgebouwd uit straten. Het is 
wenselijk om ook in de nieuwe uitbreidingen  
woningen aan straten te bouwen en niet aan 
woonerven, zoals in veel andere dorpen is 
gebeurd. 
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Ongewenste verkeerskundige oplossing

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Brede wegen kunnen smaller, 
waardoor ruimte voor bomen ontstaat

Spelregel 5: Integrale en subtiele 
verkeerskundige maatregelen 
Wanneer verkeerskundige maatregelen 
nodig zijn, bijvoorbeeld om de snelheid van 
auto’s af te remmen, moet dit met subtiele 
middelen gebeuren. Verkeerskundige 
maatregelen zijn bij voorkeur integraal 
onderdeel van de inrichting van de openbare 
ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
drempels in de zelfde verharding worden 
uitgevoerd als het materiaal van de 
straat en dat obstakels zoals paaltjes en 
wegversmallingen zo min mogelijk worden 
toegepast. Asverspringingen zijn uit den 
boze.

Spelregel 6: Eén standaardprofiel
Om de eenheid in het dorpsbeeld te 
versterken zal in de toekomst in alle straten 
van het dorp gebruik worden gemaakt van 
één standaardprofiel, met uitzondering 
van de Morgenstraat / Antoniusstraat. 
Het standaardprofiel bevat een gebakken 
klinkerverharding met een molgoot, een 
onverharde zand- of grasberm en een lage 
erfafscheiding in de vorm van een haag. Een 
laan in de berm zorgt voor eenheid en een 
groene sfeer. Op de pagina hiernaast is het 
principeprofiel voor Keldonk aangegeven.  
Als bomen in een straat worden geplant zijn 
dat laanbomen, die lang kunnen doorgroeien 
en een aanzienlijke omvang kunnen 
bereiken. In geen geval bomen die eerder in 
een tuin thuishoren dan in een straat, zoals  
bolcatalpa’s of knotboompjes.  

Zo min mogelijk obstakels
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var 3,00 3,004,75 var

Subtiele inpassing van een drempel Subtiele inpassing van een drempel

Eén standaardprofiel



Ongewenst materiaalgebruik

Geen auto’s op straat

Parkeren op eigen erf

Ongewenst materiaalgebruik

Spelregel 7: Parkeren op eigen erf
In de meeste gevallen wordt in Keldonk 
geparkeerd op eigen erf, vaak tussen de 
woningen. Het voordeel daarvan is dat 
niet auto’s maar tuinen dominant zijn in 
het straatbeeld. Daarom moet bij nieuwe 
woningen in principe altijd ruimte zijn voor 
parkeren op eigen erf, bij voorkeur tussen de 
woningen.
Op bestaande locaties waar parkeren op 
eigen erf niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
door een beperkte kavelgrootte, dient wel 
parkeren in de (zand- of gras)berm mogelijk 
te worden gemaakt. Waar de bermen 
door een te hoge parkeerdruk worden 
kapotgereden is een versteviging van de 
bermen nodig. Op de Klaverweide wordt 
daar nu een proef mee uitgevoerd.

Spelregel 8: Eenvoudige, dorpse 
materialen in de openbare ruimte
De dorpse sfeer van Keldonk kan worden 
versterkt door eenvoudige dorpse materialen 
toe te passen in de openbare ruimte, zoals 
zand, gebakken klinkers, laanbomen en gras. 
Betonverhardingen of stadse plantsoenen, 
zoals vakken gevuld met dwergdennen, 
dragen niet bij aan een dorpse atmosfeer. In 
de beeldmontage hiernaast worden hiervan 
voorbeelden gegeven. Zowel binnen als 
buiten de dorpskern zou een toename van 
eenvoudige hagen kunnen bijdragen aan 
eenheid en rust in het straatbeeld.
Voor de opvang en verwerking van 
(regen)water worden, waar dit mogelijk 
is, zo veel mogelijk waterdoorlatende 
verhardingen en niet-uitloogbare materialen 
toegepast.
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Ongewenst parkeren aan de straat Gewenst parkeren op eigen erf

Eenvoudig materiaalgebruik  Fotomontage: zelfde huizen met haag

Tuinen zonder haagEenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik

Eenvoudig materiaalgebruik



Rechte straat (Het Gerecht)

Rechte straat (Het Lijnt)

Gebogen straat (Oudestraat)

Gebogen straat (Dieperskant)

Spelregel 9: Rechte wegen in de jonge 
ontginningen
Alle straten in de bebouwde kom van 
Keldonk zijn onderdeel van de oude 
ontginningen. Buiten de bebouwde kom 
liggen ten zuiden en ten westen van Keldonk 
uitgestrekte jonge ontginningen, die worden 
gekenmerkt door rechte wegen. Bochten 
en onderbrekingen van deze wegen zijn 
ongewenst. 

Spelregel 10: Gebogen wegen in de oude 
ontginningen 
Waar de wegen in een oude ontginning 
liggen zijn de straten meer organisch 
gevormd.  Dat geldt voor alle wegen in 
de bebouwde kom van Keldonk, maar 
bijvoorbeeld ook voor de Dieperskant. 
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Het zuidwestelijke, jongere deel van Keldonk

Het noordoostelijke, oudere deel van Keldonk



Rommelige en onrustige overgang

Referentie: mooie gesloten overgang met wandelpad

Rommelige en onrustige overgang

Referentie: mooie transparante overgang

Spelregel 11: Mooie dorpsranden 
Tot nu toe wordt weinig aandacht besteed 
aan de overgang van het dorp naar het 
omringende landschap. Het gevolg daarvan 
is dat de dorpsranden vrij ‘hard’ zijn. Vanuit 
het buitengebied zijn de nieuwe woningen 
vaak al van veraf zichtbaar. Daarom worden 
de dorpsranden van Keldonk verzacht met 
beplanting in combinatie met een wandelpad. 
Hiernaast zijn hiervan twee voorbeelden 
opgenomen. Een gesloten variant (houtwal) 
wordt voorgesteld op plaatsen waar 
particuliere achtertuinen grenzen aan het 
buitengebied. Een transparante variant, 
bestaande uit een grasstrook met verspreid 
staande eiken en een wandelpad, wordt 
voorgesteld op plaatsen waar voorkanten 
of zijkanten van woningen grenzen aan het 
buitengebied. De transparante strook werkt 
als een vitrage: er is wel uitzicht mogelijk, 
maar dat wordt gefilterd.

Spelregel 12: Duurzaam stedelijk 
waterbeheer
Bij de verdere ontwikkeling van Keldonk 
zijn de volgende uitgangspunten voor het 
waterbeleid van belang:
1 Hydrologisch neutraal bouwen
Conform het beleid van het waterschap 
dienen nieuwe plannen te voldoen aan het 
principe van hydrologisch neutraal bouwen. 
Dat wil zeggen dat de hydrologische 
situatie minimaal gelijk moet blijven aan de 
oorspronkelijke situatie. Hierbij mag de 
oorspronkelijke landelijke afvoer niet worden 
overschreden bij een bui die eens in de 25 
jaar voorkomt (t=25) en mag de natuurlijke 
GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) 
niet worden verlaagd.
2 Doorlopen van de afwegingsstappen 
‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’
In aanvulling op het landelijke beleid voert 
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het waterschap het beleid dat bij nieuwe 
plannen altijd moet worden onderzocht  
hoe moet worden omgegaan met 
hemelwater. Hierbij dient de genoemde 
voorkeursvolgode te worden doorlopen.
3 Scheiding van vuil water en (schoon) 
hemelwater
Bij alle bouwplannen moet worden gestreefd 
naar een scheiding van vuil water en 
(schoon) hemelwater. Dit is ook het geval als 
in openbaar gebied nog steeds een gemengd 
rioolstelsel aanwezig is. Bij de inrichting, 
het bouwen en het beheer dienen zo min 
mogelijk vervuilende stoffen te worden 
toegevoegd aan de bodem en het grond- en 
oppervlaktewatersysteem.



Referentie: mooie gesloten overgang

Referentie: mooie transparante overgang



De structuurvisie Keldonk is gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam in 
samenwerking met Laagland’advies uit Amersfoort in opdracht van de gemeente Veghel.

De structuurvisie is totstandgekomen door een intensieve samenwerking in een projectgroep 
met vertegenwoordigers van de gemeente Veghel, de dorpsraad van Keldonk, Strootman 
Landschapsarchitecten en Laagland’advies. De projectgroep bestond uit:

Hanny Beerens   Gemeente Veghel
Helmie Bloemers  Gemeente Veghel
Carin van Doremalen  Gemeente Veghel
John Keunings   Gemeente Veghel
Ger Klösters   Gemeente Veghel
Jan Riezebos   Gemeente Veghel
Okko Schook   Gemeente Veghel 
Piet van Tilburg   Gemeente Veghel

Wouter van Boggelen  Dorpsraad Keldonk
Rini van den Boom  Dorpsraad Keldonk
Toon van der Heijden  Dorpsraad Keldonk
Mia Strijbosch   Dorpsraad Keldonk

Paul de Graaf   Strootman Landschapsarchitecten
Jan Maas    Strootman Landschapsarchitecten
Harriet Manné   Strootman Landschapsarchitecten
Berno Strootman   Strootman Landschapsarchitecten 
Arne Vissers   Strootman Landschapsarchitecten

Michelle van Kemenade  Laagland’advies
Pier Pennings   Laagland’advies
Joost Wegstapel   Laagland’advies

Met dank aan Els Bet, Mathieu Derckx, de dorpsraad van Keldonk, de bewonerswerkgroepen, 
Huub van Hees (tekst en foto’s uit het boek “Van Keeldonck tot Keldonk”), Martien van Berlo 
(historisch fotomateriaal), de leerlingen van groep 7 en 8 (schooljaar 2002-2003) van de 
Antoniusschool, de bevolking van Keldonk, en de overige medewerkers van de gemeente 
Veghel, die een zeer waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze 
structuurvisie.

Colofon
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