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BEDRIJVENTERREINENVISIE  GEMEENTE BERNHEZE

De gemeente Bernheze hecht veel belang aan het behouden en versterken van haar bedrij-
venterreinen. Deze terreinen hebben namelijk een grote maatschappelijke en economische 
waarde voor Bernheze en de regio. Als wethouder Economische Zaken pleit ik er voor om 
deze locati es gezond en vitaal te houden en zet ik mij in voor een aantrekkelijk en concur-
rerend vesti gingsklimaat; voor nu en in de toekomst.

Daarom heeft  de gemeente in samenspraak met het lokale bedrijfsleven en de Kamer van 
Koophandel een bedrijventerreinenvisie opgesteld. In de  brochure die voor u ligt, vindt u 
een overzicht van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de bedrijventerreinen en de 
gezamenlijke ambiti es die gemeente en ondernemers hebben met de bedrijventerreinen de 
Beemd, Cereslaan, Kleinwijk en Retsel.

Tegelijkerti jd met het opstellen van de Bedrijventerreinenvisie hebben wij de bestemming-
splannen voor de terreinen geactualiseerd, zodat de bestaande situati es goed vastliggen. 
Waar de mogelijkheid zich voordeed, zijn hierbij maatregelen doorgevoerd die het onderne-
mingsklimaat verbeteren. 

Met de Bedrijventerreinenvisie kijken we verder vooruit en bieden wij ondernemers de 
ruimte voor ontwikkeling. Heeft  u plannen of ideeën, neemt u dan gerust contact met ons 
op. Verderop in deze brochure leest u meer over de behandeling van initi ati even.

KO M PA S  V O O R  D E  TO E KO M S T

Wethouder 
Economische Zaken 

Rien Wijdeven

Heesch - Cereslaan

Nistelrode - Kleinwijk

Heesch - De Beemd

Heeswijk Dinther - Retsel
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O N S  B E L E I D  V O O R  O N Z E  B E D R I J V E N T E R R E I N E N

Wat is ons beleid voor onze bedrijventerreinen? 
Hieronder een overzicht van de zes beleidslijnen van de gemeente Bernheze. Achterliggend doel van dit beleid is de vier 
terreinen gezond en vitaal te houden. Zo willen we het ondernemingsklimaat aantrekkelijk houden als basis voor meer 
omzet, investeringen en een sterke economie in Bernheze. 

Wat te doen met uw ruimtelijke initi ati ef?
Mogelijk heeft  u als ondernemer een idee of plan om een kavel te kopen, een pand te herbestemmen of uit te 
breiden. Wij nodigen u dan uit om in zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. De gemeente Bern-
heze zoekt graag met u naar de mogelijkheden om uw ruimtevraag ingevuld te krijgen. Zoals u heeft  gelezen, kijken 
wij daarbij ook nadrukkelijk naar bestaande locati es en panden. Nieuwe ruimte invullen voor bedrijventerrein blijft  
mogelijk wanneer bestaande locati es en gebouwen niet geschikt voor u zijn. U kunt contact opnemen met onze be-
leidsmedewerker economische zaken Jossien Kasteleijn is te bereiken via: j.kasteleijn@bernheze.org of 0412-458888.

1. Bernheze focust op het vitaal houden van bestaande terreinen door 
nemen van diverse maatregelen. Denk hierbij aan het aanleggen van snel-
heidsbeperkende maatregelen en glasvezel. Maar ook het opti maliseren 
van de bereikbaarheid op en van en naar de terreinen valt hier onder. 
Bedrijventerreinen hebben immers een hoge maatschappelijke en econo-
mische relevanti e voor Bernheze.

2. Bernheze doseert met het ontwikkelen en uitgeven van nieuwe kavels en 
het creëren van concurrerend aanbod. Dus pas wanneer de behoeft e aan 
nieuw bedrijventerrein daadwerkelijk is aangetoond, zet de gemeente in 
op het ontwikkelen van nieuw terrein. 

3. Bernheze zet in op intensiveringsmogelijkheden op bestaande terreinen. 
Hierbij kan gedacht worden aan bebouwen van braakliggende terreinen 
of invullen van (deels) leegstaande panden. Hierbij gaat – als mogelijk 
– intensiveren voor uitbreiden. Deze lijn sluit goed aan bij beleidslijn 
2. Waar mogelijk faciliteert de gemeente, zoals dat ook reeds gebeurd 
is door in de bestemmingsplannen de bebouwingsmogelijkheden op 
bestaande percelen te verruimen.

4. Bernheze zet in op de samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijven-
terreinen. Er wordt meer nadruk gelegd op de uitvoering van de SER-
ladder (Het doel van de SER-ladder is om de kwaliteit van de bestaande 
bedrijventerreinen te verhogen en het beslag van nieuwe bedrijventer-
reinen op de schaarse groene ruimte zoveel mogelijk te beperken). En 
bestaande terreinen hebben voornamelijk de lokale vraag als doelgroep 
en Heesch-West is bestemd voor de bovenlokale vraag. Hier ligt ook een 
relati e met beleidslijn 2.

5. Bernheze zet nog sterker in op relati ebeheer met ondernemers. Doordat 
de gemeente weet wat er speelt onder ondernemers kan zij beter anti ci-
peren en inspelen op de wensen en eisen.

6. Conform provinciaal beleid wordt wonen op terreinen zo veel mogelijk 
vermeden, aangezien woningen de ondernemingsruimte van bedrijven in 
milieutechnisch opzicht kunnen beperken. Daarom is in de bestemmings-
plannen het bouwen van nieuwe woningen op de bedrijventerreinen 
uitgesloten. In overgangsgebieden van wonen en werken zijn kansen om 
wonen te combineren met lichte vormen van bedrijvigheid (alleen de 
laagste milieucategorieën). Bij het (her)ontwikkelingen van deze locati es 
worden de mogelijkheden voor het creëren van woon-werk-milieus als 
specifi ek vesti gingsmilieu verkend.
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Aspect  

ontsluiting op terrein      3,80 

uitstraling van pand      3,65 

representativiteit locatie      3,63 

zichtbaarheid van pand      3,60 

ontsluiting van en naar terrein      3,55 

zichtbaarheid terrein      3,53 

uitstraling van terrein / omgeving      3,48 

voorzieningen op locatie      3,40 

prijs-kwaliteitverhouding      3,38 

beschikbaarheid personeel      3,30 

parkeergelegenheid      3,23 

veiligheid      3,20 

organisatie voor gemeenschappelijke voorzieningen      3,00 

ICT-infrastructuur      2,90 

medewerking van overheid      2,88 

uitbreidingsmogelijkheden      2,45 

U I T KO M S T E N  VA N  O N S  O N D E R Z O E K

Hoe zijn we tot dit beleid gekomen? 
Het bedrijventerreinenbeleid is tot stand gekomen door samenwerk-
ing tussen de gemeente, ondernemers en de Kamer van Koophandel. 
De drie parti jen zijn bij het samenstellen van het beleid ondersteund 
door Croonen Adviseurs (ruimtelijke ordening en vormgeving) en de 
Stec Groep (economisch adviesbureau). Hieronder een opsomming 
van de belangrijkste stappen in het tot stand komen van dit beleid:
• Schouw op de vier bedrijventerreinen.
• Digitale enquête onder de Bernhezer ondernemers (winkeliers zijn 

niet geënquêteerd). Ondernemers is gevraagd naar: 
• waardering van vesti gingsklimaat (denk aan pand, ontsluiti ng, 

medewerking gemeente et cetera) en 
• eventuele ruimtebehoeft e (denk aan verhuizing of uitbreiding 

van kavel of pand).
• Drie workshops waarin een terugkoppeling van de enquête-

resultaten plaatsvond. Daarnaast werd samen met de ondernemers 
per terrein gekeken op welke manier het vesti gingsklimaat kan 
worden verbeterd. Voorbeelden van verbetersuggesti es zijn 
snelheidsbeperkende maatregelen, verbeteren bereikbaarheid, 
benutt en van intensiveringsmogelijkheden, aanpassen groenstruc-
turen, versterken entree, etc. Zie hiervoor ook pagina 5 tot en met 8.

Op basis van bovenstaande input – inclusief informati e verkregen uit 
deskresearch - zijn de zes beleidslijnen tot stand gekomen.

Hoe waarderen ondernemers het vesti gingsklimaat in 
Bernheze? (resultaten digitale enquête) 
Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste resultaten 
van de digitale enquête:
• Ruim 80% van de Bernhezer ondernemers is tevreden met de 

huidige locati e; deze wordt gewaardeerd met een 7,4. 
• Het ondernemersklimaat in Bernheze wordt gewaardeerd met een 6,5. 
• De tabel hiernaast toont de waardering van respondenten 

op bedrijventerreinen voor diverse elementen die belangrijk 
zijn voor een ondernemer (1= laagste en 5 = hoogste score). 
Met name de ontsluiti ng, uitstraling, representati viteit en 
zichtbaarheid van de terreinen worden hoog gewaardeerd. Minder 
waardering is er voor de organisati e van gemeenschappelijke 
voorzieningen, ICT-infrastructuur, medewerking van de overheid 
en uitbreidingsmogelijkheden.

Kortom: het vesti gingsklimaat in Bernheze is grotendeels op orde. Enkele aspecten die nog 
voor verbetering vatbaar zijn betreff en: organisati e voor gemeenschappelijke voorzienin-
gen, ICT-infrastructuur, medewerking overheid en uitbreidingsmogelijkheden.

Score*

* 5-puntschaal (1 = laagste en 5 = hoogste score)
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> Heeswijk Dinther - Retsel

> Heesch De Beemd

> Nistelrode Kleinwijk 

> Heesch Cereslaan

R U I M T E B E H O E F T E  VA N  B E R N H E Z E R  O N D E R N E M E R S

Wat is de behoeft e van Bernhezer ondernemers?
Om een goed beeld te krijgen van de ruimtebehoeft e aan 
bedrijventerreinen in Bernheze, maakten we gebruik van 
een provinciale raming en de digitale enquête die we onder 
ondernemers uitvoerden. Belangrijk om hierbij te vermel-
den is dat de eff ecten van Heesch-West in deze berekenin-
gen buiten beschouwing zijn gelaten. 

Ruimtebehoeft e van 4 tot 6 ha, extra vraag niet uitgesloten 
Uit de provinciale raming blijkt een ruimtevraag van zo’n vijf 
à zes hectare. Uit de enquête kwam in totaal een behoeft e 
van circa 13 hectare. Maar uit advieservaring van de Stec 
Groep blijkt dat circa 20% (in ti jden van crisis) tot 33% (nor-
male ti jden) van deze behoeft e daadwerkelijk wordt gereali-
seerd. Op basis van bovenstaande gegevens concluderen we 
dat een ruimtebehoeft e van vier tot zes hectare tot 2020 re-
alisti sch is in Bernheze. 

Om een aantal redenen verwachten we dat dit echter de on-
dergrens is. 

Het is namelijk aannemelijk dat de vraag uiteindelijk wat 
hoger kan uitvallen dan uit de provincieraming en de digitale 

consultati e blijkt. Redenen hiervoor:
• De gemeente is op dit moment in overleg met een handvol 

bedrijven die serieuze en concrete plannen hebben 
voor aankoop van grote kavels. Bij elkaar kunnen deze 
bedrijven al goed zijn voor een ruimtevraag van 7,5 tot 
9,5 hectare. Deze vraag richt zich vooral op Heesch-West.

• Het is mogelijk dat er een kleine vraag is van buiten de 
gemeente; in bovenstaande berekeningen is namelijk 
gerekend met 0 hectare. Vraag van buiten de gemeente 
leidt logischerwijs tot een hogere ruimtebehoeft e. 

• De mogelijkheid bestaat dat ondernemers de afgelopen 
door de crisis belangrijke beslissingen en investeringen 
hebben uitgesteld. Hierdoor kan de komende jaren sprake 
zijn van een licht verhoogde uitgift e door inhaalvraag.

• In de toekomst kan sprake zijn van een multi pliereff ect: 
lokale bedrijven groeien door de komst van bedrijven 
op Heesch-West en zoeken door deze groei naar extra 
ruimte. 
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TO E KO M S T P E R S P E C T I E F  P E R  B E D R I J V E N T E R R E I N

Wat is het toekomstperspecti ef per bedrijventerrein?
Hieronder volgt per terrein 1) de huidige vraagaanbodverhouding, 2) kaart met ontwikkelingsperspecti ef en 3) acti elijst voor verst-
erking van het terrein. Het is wenselijk dat de acti es in deze acti elijst zowel door gemeente als door ondernemers worden opgepakt.

I  = intensiveren
T = transforma e
H = herstructureren

I  = intensiveren
T = transforma e
H = herstructureren

I

I

H

T / H

I

Groene bu er /afronding bedrijventerrein

Overgangsgebied wonen en werken

Landschappelijke 
overgang

Overgangsgebied 
wonen en werken

Con nueren laanstructuur

Kleinschalige woon- en 
werklinten

Toekomstbeeld voor De Beemd
• leegstand is beperkt
• geen uitgeefb aar terrein
• er dreigt meer ruimte vrij te komen dan opnieuw 

wordt ingevuld
• beperkt ruimte voor intensivering
• uitbreidingspotenti e aan zuidzijde

D E  B E E M D Acti elijst De Beemd
• versterken profi el als bedrijfsmilieu met woon- en 

werklinten
• benut intensiveringsmogelijkheden op bestaand 

terrein
• herstructureer eventueel vrijkomende grootschalig 

bebouwde percelen tot meer kleinschalige milieus
• transformeer zone tussen Beemdstraat en 

Zoggelsestraat tot kleinschalig overgangsgebied 
wonen en werken

• vervolmaak groenstructuur met laanbeplanti ng aan 
linten 

• verbeter landschappelijke overgang van zone 
tussen Meerweg en Hooghei en aan zuidzijde van 
bedrijventerrein

• behoud open ruimte tussen bedrijventerrein en 
bebouwingscluster aan de Vinkelsestraat 

> visie Heesch De Beemd
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TO E KO M S T P E R S P E C T I E F  P E R  B E D R I J V E N T E R R E I N

I TI

I
I

I
I

I  = intensiveren
T = transforma e

Representa eve zone

Markante entree met 
publieke func es

Carpoolplek

Gemengd / modern 
bedrijventerrein

Gemengd / modern
bedrijventerrein

Groene bu er / afronding 
bedrijventerrein

Representa eve zone

Indica e toekoms g tracé

Toekomstbeeld voor Cereslaan
• meer vraag dan aanbod
• beperkte leegstand
• ruimte voor intensivering en uitbreidings-
      potenti e aan noordzijde (3 tot 5 ha)

C E R E S L A A N Acti elijst Cereslaan
• benut intensiveringsmogelijkheden op bestaand 

terrein
• realisati e noordelijke parallelweg aanknopingspunt 

voor versterking stedenbouwkundige structuur met 
afwisselende ruimtelijke sferen en bedrijfsmilieus:

• markant entreegebied met publieksfuncti es bij 
op- en afrit A59 

• nieuw gemengd/ modern milieu met oriëntati e 
op de parallelweg

• representati ef vormgegeven zone tussen A59 en 
bestaande bedrijventerrein

• verder vormgeven representati eve zone aan de 
Cereslaan 

• versterken overgang tussen wonen en werken aan 
de oostrand (Broekhoek) en de landschappelijke 
overgang aan de westrand van het terrein 

• onderzoeken forenzenparkeren (carpoolplaats) bij op- 
en afrit A59 

> visie Heesch Cereslaan

Ondernemer: “We willen verhuizen bin-
nen de gemeente Bernheze met een 
sterke voorkeur voor Cereslaan.”

Ondernemer: “Op Cereslaan is een te-
kort aan pandjes kleiner dan 200 m²”.
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Ondernemer: “De eigenaren houden 
hier hun panden en buitenruimte netjes 
bij.”

Ondernemer: “Veel ondernemers zitt en 
hier al jaren.”

Kleinschalig werkmilieu 
met mogelijkheden 
voor publieke func es

Landschappelijke 
overgangOvergangsgebied 

wonen en werken

Representa eve 
zone

Gemengd / modern 
bedrijventerrein

I

I

I

I

I

I  = intensiveren

Toekomstbeeld voor Kleinwijk
• nagenoeg geen leegstand
• vraag en aanbod grotendeels in balans
• geen direct uitgeefb aar terrein
• ruimte voor intensivering
• uitbreidingspotenti e aan zuidoostzijde

K L E I N W I J K

> visie Nistelrode Kleinwijk

TO E KO M S T P E R S P E C T I E F  P E R  B E D R I J V E N T E R R E I N

Acti elijst Kleinwijk
•  versterken relati e dorp en bedrijventerrein door 

invulling overgangsgebieden

• verder vormgeven representati eve zone aan de A50 
en entree

• snelheidsbeperkende maatregelen Bedrijvenweg en 
Oude Ros vanwege sluipverkeer tussen A59 en dorp

• aangevuld kleinschalig werk- en woonmilieu met 
publieksfuncti es aan Kleinwijk met kansen op 
intensivering

• nieuw gemengd/modern milieu aan A50 door 
uitbreiding

• nieuw gemengd/modern milieu door intensivering 
aan Het Runneke
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Ondernemer: “Op Retsel zijn geen prob-
lemen qua veiligheid”

Gemengd / 
modern 
bedrijventerrein

ememengd /Geem
mmodern m m

terreinbedrijventete

Versterken beeldkwaliteit 
entreegebied

Markante entree 
dorp / bedrijventerrein

I

I

I

Landschappelijke
overgangove

Ruimtereservering 
voor extra ontslui ng
(lange termijn)

Behoud kleinschalige 
woon- en werklint

Behoud 
hoofdentree

Indica e toekoms g tracé

I  = intensiveren

Toekomstbeeld voor Retsel
• beperkte leegstand
• sprake van meer vraag dan aanbod aan ruimte
• nog circa 1.5 hectare direct uitgeefb aar
• uitbreidingspotenti e aan noordoostzijde 

(1,5 tot 2 ha als wijzigingsbevoegdheid in 
bestemmingsplan). 

Uitgave  april 2013    ind01- 0251815 - 1b

R E T S E L Acti elijst Retsel
• benut intensiveringsmogelijkheden op bestaand terrein
• gemengd / modern bedrijventerrein in noordoost- en 

zuidoosthoek 
• zorgvuldige landschappelijke overgang aan noordzijde 

met laanbeplanti ng aan Dodenhoeksestraat als 
structuurdrager

• behoud milieu woon-werk-lint aan Brouwersstraat
• realiseer nieuwe ontsluiti ngsroute naar N279
• behoud ruimtereservering om ontsluiti ng buitenom 

als opti e open te houden voor langere termijn, op 
korte termijn blijft  bestaande hoofdentree behouden

• versterk dorpsentree bij nieuwe ontsluiti ngsroute 
naar N279

• realiseer snelheidsbeperkende maatregelen op de 
Retselseweg 

• oplossen rioleringsproblemen in westelijk deel terrein

> visie Heeswijk Dinther - Retsel

TO E KO M S T P E R S P E C T I E F  P E R  B E D R I J V E N T E R R E I N
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