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door het gebied, vaak op enige afstand van elkaar. Rondom de 
kruispunten van wegen zijn concentraties van erven aanwezig. 
De huidige contouren van de bebouwingsconcentraties zijn te 
ruim en bieden geen garantie voor de sturing van ruimtelijke 
kwaliteit. Specifiekere contouren en kwalitatieve regels zijn 
gewenst. In het gebied zijn verschillende soorten beplanting 
aanwezig. De beplanting geeft het gebied een kleinschalig 
en intiem karakter. De coulissenwerk biedt verrassende 
zichten en houdt bovendien minder fraaie bebouwing uit het 
zicht. Het groen kan echter niet overal tegenwicht bieden aan 
(toekomstige) bebouwing en overige activiteiten. 

De belangrijkste conclusie uit de analyse is dat het gebied 
een bijzondere kleinschalige en diverse kwaliteit heeft, zowel 
op het gebied van landschap als bebouwing en gebruik. 
Tegelijkertijd staan het landschap en de leefbaarheid onder 
druk door toenemende bebouwing en veranderingen in de 
agrarische sector. Door het gebied bovendien aan te wijzen 
als transformatiegebied liggen verrommeling en aantasting van 
kwaliteiten als groen, zicht en oriëntatie op de loer.

vernieuwd kampenlandschap
Door de groei van agrarische bedrijven, kwekerijen 
en woonfuncties in het verleden is het historische 
kampenlandschap grotendeels verdwenen. De typische 
kenmerken van het kampenlandschap - bebouwing enkel 
op de hoge delen, groene kleinschalige kamerstructuren op 
de hoge delen en openheid in de lage delen - zijn dus deels 
verloren gegaan. Daarnaast staat het landschap onder druk 
door de aanwijzing als transformatiegebied en gebied voor 
bebouwingsconcentraties. De huidige situatie heeft te weinig 
opnamecapaciteit, in de vorm van groen, om de toekomstige 
transformatieopgave verantwoord in te passen. Dus is het een 
illusie dat het oorspronkelijke kampenlandschap hersteld kan 
worden.

De gebiedsvisie streeft daarom naar het verdichten van het 
landschap. Door landschappelijke elementen toe te voegen, 
verspreid door het hele gebied, ontstaat een stevig groen 
raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen moeiteloos 
kunnen worden ingepast. Het resultaat is een vernieuwd 
kampenlandschap. Het unieke karakter ervan biedt nieuwe 
kansen voor bijvoorbeeld recreatie, leefbaarheid, ecologie 
en economische draagkracht. Bovendien neemt het nieuwe 
kampenlandschap met zijn eigenheid en toegenomen 
gebruiksmogelijkheden een geheel eigen plek in binnen 
het land van Cuijk. Zo kan het een bestemming worden op 
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Het buitengebied tussen Beers en Vianen is aan verandering 
onderhevig. De gemeente Cuijk wil het gebied revitaliseren 
door ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd 
wil ze de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid 
behouden en waar mogelijk versterken. Deze ambitie biedt 
mogelijkheden voor nieuwe functies als wonen, recreatie, 
bedrijvigheid, zorg, als ook voor alternatieve landbouwvormen 
en nevenactiviteiten voor boeren om inkomsten te garanderen. 
Alle nieuwe activiteiten moeten evenwel passen binnen het 
karakter en de schaal van het landelijk gebied. De gemeente 
wil de veranderingen zodanig sturen, dat ze resulteren in 
kansen voor het gebied als geheel. Buro Lubbers heeft hiertoe 
een integrale gebiedsvisie ontwikkeld.

Kleinschalig en divers
Bewonersparticipatie vormde een belangrijk instrument om de 
kernkwaliteiten en de identiteit van het gebied te ontdekken. 
Zo is het project gestart met een fietstocht waarin bewoners en 
gebruikers plekken benoemden, die voor hen het meest of het 
minst de kwaliteit of het karakter van het gebied representeren. 
De input van de bewoners is vervolgens gecombineerd met 
een landschappelijke gebiedsanalyse. 

Het gebied kenmerkt zich door laagtes met waterlopen in de 
oude stroomgeulen van de Maas. Deze laagtes zijn subtiel 
herkenbaar, maar kunnen versterkt worden voor een betere 
leesbaarheid van het landschap en voor een betere oriëntatie 
in het gebied. De doorgaande ontsluiting ligt vooral langs de 
randen van het gebied en wordt (deels) gekenmerkt door 
laanbeplanting. Het binnengebied ligt verborgen en wordt 
ontsloten door een netwerk van verharde en onverharde 
paden. De oriëntatie is lastig, wat zowel een kwaliteit als een 
bedreiging is. Kleinschalige erven liggen informeel verspreid 



1. Zichtbaar maken waterlopen 2.Lanen herstellen en toevoegen, oriëntatie 
versterken

3. Recreatief netwerk versterken
en coulissen aanleggen

4. Transformeren
a. nieuwe RvR kavels + coulissen aanleggen
b. bedrijfserven omvormen + coulissen 
aanleggen

5. Beeldkwaliteitsimpulsen geven 
a. Bestaande erven
b. Kwekerijen



een  fiets- of wandeltocht in het landelijk gebied waarbij men 
onderweg streekproducten kan kopen of recreëren bij de 
boer. Het gebied leent zich ook voor teambuildingsactiviteiten, 
een theeschenkerij, rondleidingen over de kwekerij, unieke 
overleglocaties etc. Kortom, door het gebied te bestempelen 
als een vernieuwd kampenlandschap ontstaat voor iedereen 
een win-winsituatie.

instrumentarium
Het nieuwe kampenlandschap krijgt vorm door een vijftal 
instrumentele ingrepen op zowel openbaar en structurerend 
niveau als op particulier en ondersteunend niveau. Op 
particulier niveau wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
kaderstellende spelregels voor transformatie- en nieuwe 
bouwopgaven en anderzijds stimulerende spelregels voor 
kwaliteitsverbetering van bestaande percelen. Instrumenten 
zijn:
• Het zichtbaar maken van water en reliëf door natte 

vegetatie;
• Het versterken van de oriëntatie door het herstellen van 

lanen en beplanten van ruggegraat;
• Het uitbreiden van het recreatief netwerk (aanleggen van 

klompenpaden, ommetjes, fietsroutes etc.) en het voorzien 
van coulissen;
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• Het transformeren van agrarische functies door het 
omzetten van landbouwgronden naar ruimte-voor ruimte-
kavels en door verruiming van overige functies;

• Het stimuleren van landschappelijke beeldkwaliteits-
impulsen op vrijwillige basis en op klein schaalniveau voor 
bestaande erven en kwekerijen.

De instrumenten kunnen op verschillende manieren worden 
gecombineerd. De optelsom van de verschillende ingrepen 
toont de eigenheid van het gebied: kleinschalig, afwisselend 
en groen. In functioneel opzicht is het toekomstbeeld een 
gebied met een kleinschalig agrarisch karakter, verrijkt 
met  landbouwgebonden functies (agrarisch hergebruik, 
verwerking of verkoop van agrarische producten,  agrarisch 
verwante bedrijven, agrarisch-technische hulpbedrijven etc.), 
buitengebied gebonden functies (natuur, landschap, recreatie, 
verblijfsrecreatie), wonen en werken. 

Juist in de ogenschijnlijke fragmentatie van de nieuwe 
situatie, schuilt de specifieke kwaliteit van het plan. Waar 
voorheen lange zichtlijnen door het gebied liepen, waarin alle 
dissonanten zichtbaar waren, worden deze nu opgenomen 
door landschappelijke elementen die de blik sturen. Daarmee 
krijgt het buitengebied Beers-Vianen een onderscheidende en 
aantrekkelijke kwaliteit, die de transformatieopgave kansrijk en 
succesvol maakt.



Combinatie recreatieve en agrarische functies
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Voor en na

Kwalitatieve transformatie van bedrijvigheid

Zichtbaar maken waterlopen en recreatieve ontsluiting

Coullissenlandschap versterken
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