
Hoogstraat in Eersel 

30 riante bouwkavels in Eersel

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

groenovergoten 
woongenot aan 
de dorpsrand



Niet ver van Eindhoven, midden in het bosrijke gebied van de Brabantse Kempen, ligt de gemeente 

Eersel. Een groene gemeente bestaande uit zes woonkernen, waarvan er maar liefst vijf tot de Acht 

Zaligheden behoren. Eersel is het grootste dorp van de gelijknamige gemeente, die verder bestaat 

uit Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. In dit karakteristieke Kempisch dorp, dat niet voor 

niets de bijnaam ‘parel van de Kempen’ draagt, ontwikkelt Ruimte voor Ruimte het plan Hoogstraat. 

Dit plan omvat 30 riante bouwkavels waarop u naar eigen ontwerp uw woning kunt realiseren.  

Eersel ligt in het noordelijke deel van 

de Kempen, een prachtige streek waarin 

dennen- en loofbossen, heidevelden, 

natuurgebieden en vennen elkaar op 

een aangename manier afwisselen. 

Met recht een parel om in te wonen.

Wonen in de parel van de Kempen Boerderijen werden in die tijd rond een 

driehoekig plein gebouwd, de ‘plaetse’. 

Een nederzetting zoals Eersel, met akkers 

en een plaetse werd een akkerdorp  

genoemd. Omdat Eersel zich op een 

kruispunt van handelswegen bevond, 

werd in de middeleeuwen de handel 

en nijverheid extra gestimuleerd. De 

plaetse werd hierdoor in zuidelijke  

richting uitgebreid. 
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De oude kern van Eersel met zijn histo-

rische markt, monumentale boerderijen 

en andere fraaie panden, is al meer 

dan 40 jaar een beschermd dorpsge-

zicht. Het plein waar het beeld van de 

Contente Mens symbool staat voor de 

beroemde Brabantse gemoedelijkheid, 

is een geliefde bestemming voor toeris-

ten. In het bijzonder fietsers en wande-

laars kunnen in en rondom Eersel  

Zoals veel andere dorpen in de Kempen, 

ligt Eersel op hoge zandgronden met  

in de nabije omgeving lage beekdalen. 

Die ligging zit ook in de naam van  

Eersel opgesloten. In de zevende eeuw, 

toen het dorp ontgonnen werd uit bos, 

heette Eersel nog Ereslo of Eresloch. 

Met een lo werd een hoogte bedoeld, 

omgeven door lage grond oftewel 

beemden. 

mensen, waarvan ruim de helft in  

de woonkern Eersel. In Eersel zelf is  

het aangenaam wonen, werken en  

recreëren dankzij de goede maatschap-

pelijk voorzieningen. U vindt er een  

gevarieerd winkelaanbod, diverse sport- 

en culturele accomodaties, scholen en 

zorginstellingen.

De gemeente Eersel grenst aan de  

gemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot, 

Veldhoven en Eindhoven. Door de  

directe ligging aan de A67 is de bereik-

baarheid uitstekend te noemen. Binnen 

20 autominuten komt het centrum van 

Eind hoven in zicht. En ook per openbaar 

vervoer is er een goede verbinding  

van en naar Eersel. In de gemeente 

Eersel wonen in totaal ongeveer 18.000  

hun hart ophalen. Door de bossen  

en heidevelden van de Kempen zijn 

tal van fiets- en wandelpaden uitge-

stippeld. Ontspannen kan in Eersel op 

ontelbaar veel manieren. Genieten op 

een terrasje, recreëren op het bekende 

E3-strand, graven in de historie van de 

Kempen bij diverse monumenten en 

musea en nog veel meer. 



Het plangebied Hoogstraat ligt aan de zuidoostelijke rand van de kern Eersel, op de overgang 

van het dorp naar het buitengebied. De Hoogstraat is cultuurhistorisch gezien van grote waarde 

en heeft een sterk landelijk karakter door de smalle rijbaan en onverharde bermen. In het hart 

van het plangebied wordt een groene ruimte gerealiseerd. De 30 ruim bemeten bouwkavels die 

Ruimte voor Ruimte op deze unieke groene locatie aanbiedt, variëren in grootte van circa 503 m2 

tot circa 920 m2.Genieten op de grens van dorp en buitengebied

Het nieuwe woongebied wordt via de 

Hoogstraat en een nog aan te leggen 

straat aangesloten op de Schadewijk-

straat. De wijk krijgt een toepasselijk 

‘groen hart’. In het midden wordt een 

groene ruimte gerealiseerd, waarin ook 

de bestaande waterloop op een bijzon-

dere manier wordt geïntegreerd. Tevens 

wordt hier een wadi aangelegd voor de 

opvang van hemelwater. Op die manier 

gen die overeenkomen met de bestaan-

de dorpswoningen in Eersel. Een hoge 

mate van architectonische vrijheid geldt 

voor de kavels die in het binnengebied 

(kavels 8 t/m 12 en 15 t/m 26) aan 

een nieuw te realiseren straat liggen. 

Meer over de specifieke bebouwings-

mogelijkheden en geldende voorschrif-

ten, leest u in het volgende hoofdstuk. 

met elk een onderscheidende woon-

sfeer en architectuur. 

De kavels die liggen aan de Hoogstraat 

(kavels 3 t/m 7 en 27 t/m 30) zijn be-

stemd voor nieuwe boerderijwoningen 

die qua karakteristiek aansluiten bij  

de historische langgevelboerderijen in 

Eersel. Voor de kavels die liggen aan de 

Schadewijkstraat (kavels 1, 2, 13 en 14) 

wordt uitgegaan van grote dorpswonin-

De belangrijkste bron van inspiratie 

voor de ontwikkeling van dit nieuwe 

gebied nabij de dorpsrand, is vanzelf-

sprekend het oude Eersel zelf. De  

nieuwe woon- en leefomgeving die aan 

de Hoogstraat wordt gerealiseerd, moet 

nauwgezet aansluiten bij de karakteris-

tieken en sfeer van Eersel. Daar wordt 

o.a. invulling aan gegeven door binnen 

het plan drie deelgebieden te creëren 

ontstaat er een groene doorgang in de 

wijk met een wandelpad dat in het  

verlengde ligt van het wandelpad dat 

loopt door het naast gelegen plange-

bied Kerkebogten.  

In samenwerking met de gemeente 

zorgt Ruimte voor Ruimte voor de in-

richting van het openbare gebied en 

het bouwrijp maken van de kavels. 

Sfeerbeeld Hoogstraat

Daaronder wordt verstaan:

-  het op hoogte brengen van de 

kavels;

-  het aanleggen van de gebruikelijke 

nutsvoorzieningen (kabel, elektra, 

gas, water, telefoon) tot of nabij 

de perceelgrens. De koper zorgt 

voor aansluiting van de woning op 

deze voorzieningen.

-  de aanleg van een duurzaam 

watersysteem voor de scheiding 

van schoon en vervuild regenwater. 

Dit systeem bestaat uit een 

centrale bergingszone (wadi), een 

oostelijke bergingszone en een 

westelijke bergingszone. Voor 

kavels 2 en 28 t/m 30 geldt dat 

het hemelwater op eigen terrein 

moet worden verwerkt.



Bouwkavels van Ruimte voor Ruimte kenmerken zich door een ongekende ruimte en vrijheid, zo ook 

de 30 kavels in plangebied Hoogstraat. Ruimte en vrijheid ervaart u ook bij het bouwen. Binnen de 

kaders van de regels en voorschriften kunt u uw woning naar eigen idee ontwerpen en realiseren. De 

bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in het bestemmingsplan van de gemeente Eersel en 

het beeldkwaliteitsplan. Allerbelangrijkste is dat de woningen in alle opzichten recht doen aan het his-

torisch karakter van het dorp Eersel. Een aantal regels voor de 3 gedefinieerde woningtypes leest u hier.

van het hoofdgebouw. De gevels bestaan 

uit baksteen, al dan niet in combinatie 

met hout in aardetinten (bruin tot rood). 

Voor de daken wordt de voorkeur gege-

ven aan dakpannen in een blauwgrijze 

kleur of riet, dan wel een combinatie 

van beide.

Grote dorpswoning 

(kavels 1, 2, 13 en 14)

Een dorpswoning is een ruime vrijstaan-

de woning die deels verscholen ligt in 

het groen op het eigen perceel. De  

architectuur is eigentijds, maar sluit  

tegelijkertijd aan op de traditionele 

baksteenarchitectuur. De grote dorps-

woningen hebben 1 tot 1,5 bouwlagen 

met een schuine kap, een goothoogte 

van maximaal 6 meter en een bouw-

hoogte van maximaal 10 meter. Het 

dak mag een zadeldak of schilddak zijn 

met de nokrichting evenwijdig aan de 

weg. Voor de gevels geldt dat baksteen 

in aarde- of grijstinten dominant is, 

eventueel in combinatie met andere 

materialen. De daken worden bij voor-
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Zelf bouwen in landelijk Eersel

Op elk kavel mag één vrijstaande woning 

met bijgebouwen worden gerealiseerd, 

waarbij ten minste twee parkeerplaat-

sen per kavel verplicht zijn. 

Boerderijwoning 

(kavels 3 t/m 7 en 27 t/m 30)

De boerderijwoning is geïnspireerd  

op de historische, karakteristieke lang-

gevelboerderijen zoals die in Eersel nog 

veelvuldig te vinden zijn. De architec-

tuur is traditioneel en landelijk met een 

hoge kap. Voor een extra accent kan 

worden gedacht aan typische stijlken-

merken zoals o.a. luiken, muurankers en 

bijzondere metselverbanden. De boer-

derijwoningen hebben 1 bouwlaag met 

een hoge kap, een goothoogte van 

maximaal 6 meter en een bouwhoogte 

van maximaal 10 meter. Het dak mag 

een zadeldak zijn, eventueel met wolfs-

einden, met de nokrichting in de lengte 

N

keur uitgevoerd met dakpannen in een 

blauwgrijze of rode kleur. Toepassing van 

o.a. natuursteen, bijzondere metselver-

banden of luiken kan sterk bijdragen 

aan een hoogwaardige architectuur. 

Vrije architectuur 

(kavels 8 t/m 12 en 15 t/m 26)

De inrichting van de openbare ruimte 

en de situering nabij het ovaalvormige 

groene hof, zorgt voor de samenhang 

tussen de kavels in het binnengebied. 

Voor deze kavels geldt een grote mate 

van architectonische vrijheid. Kernwoor-

den voor de architectuur zijn: eenvoud, 

strak, modern, licht en rekening houden 

met goede verhoudingen. De woningen 

hebben 2 bouwlagen, een goothoogte 

van maximaal 6 meter en een bouw-

hoogte van maximaal 10 meter. Het dak 

mag met kap of plat worden uitgevoerd. 

Bij een kap is de vorm en richting vrij 

evenals de kapkleur. Wat het materiaal- 

en kleurgebruik voor de gevels betreft 

wordt er niets uitgesloten. Ook combi-

naties van materialen zijn mogelijk. 

Aardetinten vormen de basiskleur. 



De ontwikkelingsmaatschappij Ruimtevoor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de 

zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitenge-

bied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van 

steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariërs ont-

vangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Over de uitgifte van 

kavels bestaan duidelijke afspraken tussen provincie, gemeente en Ruimte voor Ruimte, 

waarbij procedures van tevoren zijn afgesproken. Deze werkwijze levert niet alleen een 

prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op. Ook draagt dit bij aan de verfraaiing 

van het Brabantse landschap en het milieu.

Ruimte voor Ruimte 

Postbus 79 

5201 AB ‘s Hertogenbosch 

T 073-615 49 59   

info@ruimtevoorruimte.com 

www.ruimtevoorruimte.com

Meer informatie over de verkoop van de bouwkavels 

kunt u vragen bij:

 

Van Santvoort Makelaars 

Eikenburg 5, Eersel

T 0497-51 33 93

info@eersel.vansantvoort.nl

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kandidaat-kopers krijgen vooraf de beschikking 

over de koperscontractstukken.

Tuinen: Jacques van Leuken Gardens, Parks & Estates. Fotografie: Hein Gijsbers, Olaf Smit, Frans Jan Fortunati.

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

Henri Kox Makelaardij

De Reijenburg 42, Veldhoven

T 040-254 15 28

henri@henrikox.nl


