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ontwerp 2011   |   uitvoering n.t.b.  |   omvang 5,5 ha   |   locatie Best   |   opdrachtgever Gemeente Best   |   in samenwerking met 
Diederendirrix architecten

Anno 2011 is Best aantrekkelijk door de aanwezigheid van 
ruim opgezette woonwijken, veel werk en goed geoutilleerde 
voorzieningen. Wat ontbreekt is een herkenbaar en aangenaam 
centrum. Al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw werkt de 
gemeente Best aan de verbetering van het centrum. Omdat 
de plannen van toen nooit volledig zijn uitgevoerd, bestaat het 
centrum nu uit een vreemde collage van grote parkeervelden, 
nare achterkanten en gebouwen met een ondorpse schaal. Er 
is een gebrek aan herkenbare straten en pleinen. Het gebied 
kent weinig samenhang en intimiteit. Het stedenbouwkundig 
plan en het beeldregieplan van Buro Lubbers en diederendirrix 
architecten gaat daar verandering in brengen. In hechte 
samenwerking met gemeente, commerciële, ontwerpende en 
adviserende partijen is dit transformatieplan tot stand gekomen, 
dat de openbare ruimte, de architectuur en de groenstructuren 
tot één geheel vormt.

Groene stedenbouwkundige structuur
Best is van oudsher een groen dorp, gelegen in een agrarisch 
en bosrijk gebied. Deze bijzondere kwaliteit is niet meer 
voelbaar in het centrum. Het huidige beeld van het centrum 
wordt vooral bepaald door de bouwvolumes in het centrum 
zelf en aan de randen van de grote open ruimtes. De groene 
kwaliteit van het dorp wordt hersteld. In het nieuwe centrum 
worden bomen ingezet om het gebied samenhang, intimiteit en 
een vriendelijke uitstraling te geven. Op alle knooppunten van 
routes, pleinen, langs het lint en langs de nieuwe parkeerroute 
verschijnen bomen. Daken krijgen een groene invulling, die 
zichtbaar is vanuit de straten. De relingen langs de daken 
worden voorzien van klimplanten, die groene daklijsten vormen. 
Blinde gevels en zijgevels worden waar mogelijk voorzien van 
groen, zodat ook zij bijdragen aan een groen centrum. Op 
termijn zullen de bomen en al het groen weer onlosmakelijk 
verbonden zijn met het imago van het centrum van Best. De 
groenstructuur onderstreept bovendien de stedenbouwkundige 
opzet van het nieuwe centrum, dat bestaat uit een weefsel van 
straten, stegen en pleinen. Door op de juiste plek winkel- en 
woongebouwen toe te voegen, ontstaat een gebied met een 
prettige schaal. Aan het lint en voor het raadhuis verschijnt een 
groot plein als hart en huiskamer van het dorp. Kleinere pleinen 
en plekken zijn op knooppunten van straten voorzien. Het 
weefsel is zo opgezet dat er tussen de bestaande en nieuwe 
bouwblokken vanzelfsprekende verbindingen ontstaan.

eenduidige dorpse uitstraling
De ruggengraat van het dorp is de Hoofdstraat. Dit lint loopt 
vanuit Oirschot in het westen tot over de A2 in het oosten. Het 

lint als ruggengraat hele dorp

lindebomen geven samenhang en menselijke 
schaal

plekken aan het lint

parkeerroute begrenst centrum en ontlast 
Hoofdstraat van verkeer
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centrum is één van de belangrijke plekken aan het lint. De 
bebouwing aan het lint toont een grote diversiteit in gevelbeeld, 
tijdsbeeld, grootte en gebruik (winkels, wonen, kantoren, 
bedrijven). Om eenheid te scheppen in dit gedifferentieerde 
beeld worden aan het dorpslint lindebomen toegevoegd. De 
Hoofdstraat wordt zo een lommerrijke, karakteristieke straat. 
Daarnaast benadrukken de linden dat het lint een belangrijke 
structuur is. Het lint rijgt het centrum aan de andere belangrijke 
plekken in het dorp. Naast het lint is het dorpsplein een 
belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur. 
Dit plein wordt ingericht op ontmoeting en geeft ruimte aan 
verschillende Bestse evenementen en dagelijkse activiteiten. 
Op het dorpsplein wordt een markante boomgroep voorzien. 
Omdat in het winkelgebied de lindebomen op de knooppunten 
van straten staan, loopt de bezoeker altijd op een boom af 
waardoor de groene uistraling van Best wordt bekrachtigd. 

De inrichting van het dorp is gericht op het creëren van eenheid 
en een dorpse sfeer. Het weefsel van straten en pleinen krijgt 
één soort verharding: gebakken klinkers van gevel tot gevel in 
een warme tint. Variatie schuilt in het straatverband. Goten en/
of subtiele banden markeren de vrije ruimte in de winkelstraten. 
De pleinen krijgen bijzondere elementen van natuursteen. 
Uiteindelijk zal de eenduidige verharding resulteren in een 
rustig straatbeeld en het accent van de beleving leggen op de 
gevels en etalages. 

Inspirerende beeldkwaliteit
Het beeldregieplan biedt een inspirerend kader voor de 
architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. De 
spelregels voor de architectuur sluiten aan op de verschillende 
korrelgroottes van de bestaande bebouwing rondom het 
plangebied. De fijne korrel van de historische bebouwing aan 
het dorpslint, een tussenschaal van het centrum en de grote 
korrel van de woonbebouwing ten zuiden van het centrum. 
Het plangebied onderscheidt deelgebieden, elk met eigen 
spelregels. Voor de Hoofdstraat is een kleine parcellering 
voorgesteld, met een pandsgewijze behandeling van de plinten. 
In het centrale deel wordt gestreefd naar een parcellering 
die zich tussen die van de Hoofdstraat en de parkeerroute 
begeeft. In de winkelstraten is het mogelijk de etalages een 
meer transparant uiterlijk te geven, maar wel ondergeschikt 
aan het totaalbeeld van het (woon)gebouw dat met de voeten 
op de grond staat. De bebouwing aan de parkeerroute heeft 
een grote parcellering, die aansluit op de schaal van de 
woonblokken ten zuiden van het plangebied. Al met al ontstaat 
zo een totaalbeeld waarin architectuur, openbare ruimte en 
beplantingsstructuren zorgen voor een groen, dorps centrum, 
een belevingsvolle verblijfs- en winkelplek.
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