educatie, recreatie en
duurzaam wonen op het
boerenerf

Nieuwe situatie - Achtmaalseweg 111

Voorstel voor de
sloop-bonus-regeling:
1000 punten aan overtollige bebouwing te slopen voor
een woning met een inhoud van maximaal 250 m³.

opschoning buitengebied

De puntenverdeling is als volgt samengesteld:
1

Gebouwen

probleem: VAB-locaties
oplossing: sloop-bonus-regeling
zoekgebied voormalige
bedrijfslocaties (VAB)

Bouwvlak ca. 5.000 m²

Schuur (Asbest)
oppervlakte 80 m²

Stal (onderkelderd + asbest)
oppervlakte 200 m²

Stal (Asbest)
oppervlakte 660 m²

Bouwvlak ca. 5.000 m²

Bouwvlak ca. 7.900 m²

Aantal punten:
per m² gebouw: 1 punt = 80 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 40 puntent
totaal: 120 punten

Betonnen sleufsilo’s en
voerplaten

0.2

Mestzakken,-platen en
-silo’s

0.2

onderkeldering

0.2

asbestplaten

0.5

glasopstanden

0.2

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 200 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 100 punten
per m² onderkeldering: 0.2 punt = 40 punten
totaal: 340 punten

gevolg: nieuwe perspectieven en
impuls voor het buitengebied

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 660 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 330 punten
totaal: 990 punten

Bouwvlak ca. 7.900 m²

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 500 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 250 punten
totaal: 750 punten

Stal (Asbest)
oppervlakte 500 m²

Bouwvlak verkleind tot 2.000 m²

Bouwvlak ca. 1.500 m²

landschappelijke inpassing

landschappelijke inpassing

landschappelijke inpassing
Garage
oppervlakte 90 m²

Garage
oppervlakte 90 m²

Garage
oppervlakte 90 m²

LOCATIE & OMGEVING

Daarnaast biedt het ook kansen voor het initiatief op de locatie Achtmaalseweg 111. Door
elders binnen de gemeente overtollige bebouwing te slopen op een vab-locatie, is
het mogelijk om geclusterde wooneenheden toe te voegen op een unieke
interventie
locatie zoals Achtmaalseweg
Voor het buitengebied van de
111.
gemeente Zundert biedt het beoogde initiatief kansen voor zowel
extra huisvesting voor vitale ouderen, zodat zij langer op zichzelf
kunnen blijven wonen en de problematiek van vrijkomende agrarische
bedrijfslocaties wordt aangepakt,
hiermee kan langdurige leegstand
worden voorkomen. Het initiatief
is een gemeentebreed vraagstuk
en heeft als kans het buitengebied van Zundert een
transitie te geven.

nieuwe
perspectieven voor het
buitengebeid:
Locatie
Achtmaalseweg 111

Educa
VOORSTEL

•
Het splitsen van de cultuurhistorische boerderij in drie
duurzame wooneenheden. Een wooneenheid ten behoeve van de beheerder van
het erf. De andere twee wooneenheden zijn
voor de doelgroep vitale ouderen.
• Het realiseren van een multifunctionele ruimte
in de Vlaamse schuur en twee duurzame wooneenheden met een maximale inhoud van 250 m³.
• Het oprichten van een schuur met daarin drie
duurzame wooneenheden met een maximale inhoud van 250 m³.
• Het oprichten van een hooimijt met daarin
twee duurzame wooneenheden met een
maximale inhoud van 250 m³.
• de doelgroep voor de wooneenheden
zijn vitale 55 - plussers.
Ruimtelijke

RUIMTELIJKE INTERVENTIES

Voorstel
locatie Achtmaalseweg 111

Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

Binnen de gemeente Zundert
komen de komende 10 jaar veel
vrijkomende agrarische bedrijfslocaties leeg te staan. De gemeente Zundert
kent vele locaties in het buitengebied, waar
de agrarische activiteiten al beëindigd zijn,
vaak zijn deze locaties niet meer geschikt om een
agrarisch bedrijf voort te zetten. Om leegstand
binnen de gemeente Zundert te voorkomen is stimuleren van een passende herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties wenselijk. Door in
te zetten op sloop van de vrijgekomen (agrarisch) gebouwen komt ruimte vrij voor nieuwe initiatieven en
wordt de kwaliteit van het landschap verbeterd.

VERTREKSITUATIE

Urgentie

landschappelijke inpassing
voormalige bedrijfswoning

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 1040 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 520 punten
per m² onderkeldering: 0.2 punt = 208 punten
totaal: 1768 punten

Bouwvlak ca. 6.600 m²

Bouwvlak ca. 5.400 m²
Schuur
oppervlakte 60 m²

burgerwoning

Sloop-bonus-regeling

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 175 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 87.5 punten
totaal: 262.5 punten
Bouwvlak ca. 5.400 m²

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 250 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 125 punten
totaal: 375 punten

Schuur
oppervlakte 60 m²

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

landschappelijke inpassing
Bouwvlak ca. 2.750 m²

landschappelijke inpassing

Bouwvlak ca. 2.200 m²

Schuur
oppervlakte 60 m²
landschappelijke inpassing

landschappelijke inpassing

Schuur
oppervlakte 200 m²

Schuur
oppervlakte 120 m²

voormalige bedrijfswoning

voormalige bedrijfswoning

Bestaande situatie
Bouwvlak ca. 7.500 m²

Schuur (Asbest)
oppervlakte 460 m²

Bouwvlak ca. 7.850 m²

Schuur
oppervlakte 120 m²

Bouwvlak ca. 7.500 m²

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 460 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 230 punten
totaal: 690 punten

Garage
oppervlakte 100 m²

Garage
oppervlakte 90 m²
Stal (Asbest)
oppervlakte 480 m²

voormalige bedrijfswoning

Schuur (asbest)
oppervlakte 500 m²

burgerwoning

voormalige bedrijfswoning

Sloop-bonus-regeling

Bestaande situatie
Stal (Onderkelderd + asbest)
oppervlakte 440 m²

Schuur
oppervlakte 200 m²

Bouwvlak ca. 7.850 m²

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 370 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 240 punten
per m² onderkeldering: 0.2 punt = 96 punten
totaal: 706 punten

voormalige bedrijfswoning

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 440 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 220 punten
per m² onderkeldering: 0.2 punt = 88 punten
totaal: 748 punten

burgerwoning

Nieuwe situatie
Bouwvlak ca. 2.000 m²

landschappelijke inpassing

Garage
oppervlakte 100 m²

Schuur
oppervlakte 110 m²

Aantal punten:
per m² gebouw : 1 punt = 500 punten
per m² asbest : 0.5 punt = 250 punten
totaal: 750 punten

landschappelijke inpassing

landschappelijke inpassing

burgerwoning

voormalige bedrijfswoning

Bestaande situatie

Nieuwe situatie
Bouwvlak ca. 1.600 m²

landschappelijke inpassing
Garage
oppervlakte 90 m²

burgerwoning

voormalige bedrijfswoning

Bestaande
situatie
vab-locaties -->
bestaande
situatie

Schuur
oppervlakte 120 m²

Sloop-bonus-regeling

Garage
oppervlakte 100 m²

Garage
oppervlakte 90 m²

Schuur
oppervlakte 200 m²

te slopen bebouwing
Sloop-bonus-regeling

Sloop-bonus-regeling

vab-locaties --> Nieuwe situatie
Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

WWW.AANDEDREEF.NL

voormalige bedrijfswoning

RUIMTELIJK BEELD

Schuur (Asbest)
oppervlakte 250 m²

Sloop-bonus-regeling

Bestaande situatie

Schuur (Asbest)
oppervlakte 175 m²

Schuur
oppervlakte 200 m²

voormalige bedrijfswoning

STAPPENPLAN

Stal (onderkelderd + asbest)
oppervlakte 1.040 m²

Schuur
oppervlakte 200 m²

voormalige bedrijfswoning

Bestaande situatie
Bouwvlak ca. 6.600 m²

burgerwoning

voormalige bedrijfswoning

Schuur
oppervlakte 200 m²

