
De gemeente Gemert-Bakel heeft een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het buitengebied, te weten: 

‘Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel’. Dit plan bevat richtlijnen hoe de bebouwing zoals 

geregeld in het bestemmingsplan eruit zou moeten zien zodat een gewenste omgevingskwaliteit 

gerealiseerd kan worden (zie bijlage 3). Deze richtlijnen zijn van toepassing indien zich nieuwe 

ontwikkelingen voordoen. Uitgangspunt van het beeldkwaliteitplan is om bij ontwikkelingen in het 

landelijke gebied gebiedsgericht in te zetten op behoud, versterking en ontwikkeling van het 

landschap en de omgevingskwaliteit en de sociaal en economische kwaliteit van het landelijke gebied. 

 
In het occupatiegebied wordt gestreefd naar versterking van de ruimtelijke afwisseling van het 

oorspronkelijke en nog herkenbare kampen- en essenlandschap. Voor de oude akkers (essen) geldt 

dat deze als ruimtelijke eenheid herkenbaar moet blijven. Dit betekent concreet een open akker met 

bebouwing en beplanting langs de randen. Voor de overige gebieden in het gebied dat ontstaan is 

door de kampontginningen is het streven gericht op het herstellen en versterken van de beslotenheid 

van het landschap. De bebouwing wordt gekoppeld aan de weg en de kavelgrens- en erfbeplantingen 

moeten worden gehandhaafd en versterkt. Op landschapsniveau wordt gezocht naar versterking van 

het mozaïekpatroon dat het kampenlandschap zo kenmerkt en waarbij zelden rechte hoeken zijn.  

Rondom de oude akkers kunnen de perceelsranden versterkt worden door behoud en ontwikkeling 

van houtwallen en doornstruiken.  Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten bosjes, struwelen en 

houtsingels worden ook de biotopen van het occupatiegebied hersteld en versterkt. Gestreefd wordt 

naar een biotoop van bomen en struiken die een droge en voedselrijke bodem nodig hebben.  

 

Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij het bestaande karakter van de omgeving; 
mozaïekpatroon met besloten karakter van het kampenlandschap of open karakter van de oude 
akkers. De inrichting van het erf vertoont overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen in het 
beekdalgebied. Op het erf dient de beplanting bij de kavel- en biotoopstructuur van het 
occupatiegebied aan te sluiten. Dat betekent dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
voorkant en de achterkant van het erf. Hierbij zijn hagen, een boomgaard, een moestuin, een pluktuin, 
een bleekveld (grasveld) hakhoutsingel of -bosjes bruikbare elementen. Op de perceelsgrens staan 
houtwallen in combinatie met een droog valleitje dat mede functioneert voor de waterinfiltratie in het 
kader van waterneutraal bouwen.  
 

Voor wat betreft toe te passen soorten dient te worden gedacht aan Eik, Beuk, Walnoot, 

Paardekastanje, Tamme kastanje, Linde, meidoornhagen, alle hoogstamfruitsoorten. Een positieve 

bijdrage aan de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied wordt gerealiseerd door 

middel van een inrichtingsplan. Hierin is opgenomen dat minimaal 20% van de oppervlakte van het 

bouwvlak wordt ingericht met beplanting.  
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