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Historie
De omgeving van de locatie aan de Grote Vliet 19 De omgeving van de locatie aan de Grote Vliet 19 
te Veldhoven kenmerkt zich door het kleinschalig 
bebouwingscluster. Ter plaatse van deze locatie 
zijn 4 woningen met een aantal bedrijfsgebouwen 
(agrarisch) geclusterd in het buurschap Grote 
Vliet. Dit buurtschap is van oudsher gelegen tussen 
het heidegebied de Lilse Heide en het riviertje De 
Rijt. Het landschap in de omgeving van het buurtRijt. Het landschap in de omgeving van het buurt-
schap Grote Vliet wordt gekenmerkt door een 
kleinschalig kampenlandschap. Kenmerken hier-
van zijn o.a.  kleinschalige akkers met stevige be-
planting langs de randen.

Bestaande situatie
In de loop der tijd is het landschap veranderd. 
Door verdergaande landbouwtechnieken zijn 
kleinschalige akkers en bomenrijen in het land-
schap verdwenen. De bebouwingsstructuur van 
het buurtschap Grote Vliet kenmerkt zich door de 
geconcentreerde woningen. In deze structuur is 
een knelpunt ontstaan doordat woningen achter 
elkaar zijn gelegen. Hierdoor is de woning met huiselkaar zijn gelegen. Hierdoor is de woning met huis-
nummer 19A slecht bereikbaar. 

Stedenbouwkundige inpassing
In de beoogde situatie wordt de woning op de lo-
catie aan de Grote Vliet 19 verplaatst herbouwd . 
Hierdoor wordt ruimte geboden aan de woning op 
de locatie Grote Vliet 19A. De woning op de pro-
jectlocatie wordt ten oosten van de oude woning 
gesitueerd en heeft dezelfde voorgevel rooilijn als 
de langsgelegen woning. De garage wordt achter 
de rooilijn van de achtergevel van de nieuwe 
woning gesitueerd. Daarnaast wordt een inrit ten 
behoeve van zwaar gemotoriseerd verkeerd van 
en naar de loods ten oosten van het perceel 
gelegd. Hierdoor ontstaat ten aanzien van het 
aspect geluid een gunstige situatie voor de naast-
gelegen woning op nr. 19A. Tevens wordt een inrit 
aangelegd voor privé gebruik bij de woning.

Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing vind plaats door de 
aanleg van een houtwal aan de zuid- en westzijde 
van de nieuwe loods. Hierdoor wordt de loods aan 
het zicht onttrokken. Daarnaast past de houtwal in 
de landschappelijke structuur van de omgeving. 
De plantsamenstelling van de houtwal bestaat uit 
inheemse boom- en plantsoorten. Aan de oostzij-
de wordt het perceel open gehouden waardoor de wordt het perceel open gehouden waardoor 
zicht op het omliggende landschap behouden 
blijft. Ten zuidoosten op het perceel worden solitai-
re bomen geplant om het zicht op de loods te on-
derbreken en zicht op het landschap te behou-
den.
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