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Plangebied: Uitsnede topografische kaart

Inleiding
Initiatief en status

Dorpsvereniging ’t Leker heeft de wens geuit een dorpsvisie op te willen stellen in samenspraak met de gemeente 

Sint Anthonis. Helaas ontbrak het de gemeente aan tijd en middelen voor het opstellen van een dorpsvisie inclusief 

bijbehorend communicatietraject. 

Dorpsvereniging ’t Leker hechtte er sterk aan om, gezien de verschillende ontwikkelingen in het dorp, snel een toe-

komstverhaal op te stellen. Daarom heeft de dorpsvereniging besloten te starten met de opzet van een dorpsvisie 

voor Ledeacker. Dorpsvereniging ‘t Leker zal zich vervolgens er voor blijven inspannen om de gemeente Sint Antho-

nis alsnog te betrekken bij de dorpsvisie Ledeacker zodat het een breed breed gedragen document wordt.   

De dorpsvisie vormt dan een gedegen basis voor verdere visievorming en het biedt een kader waarbinnen  de lo-

pende ontwikkelingen en toekomstige projecten geplaatst kunnen worden. 

Inhoud

In deze dorpsvisie wordt aandacht besteed aan de (ruimtelijke) identiteit van Ledeacker aan de hand van de historie 

en een beschrijving van de huidige situatie. Daarna zal worden ingegaan op het gewenste toekomstbeeld.   Het 

accent ligt daarbij op de thema’s recreatie (rondje dorp voor voetganger en fietser) en beeldkwaliteit (openbare 

ruimte en bebouwing). Op de visiekaart is in één oogopslag de toekomstvisie voor het dorp zichtbaar. Tot slot zal 

kort aandacht worden besteed aan het vervolgproces: hoe ziet dit er in grote lijnen uit en welke projecten zijn daarbij 

aan de orde. 

Het plangebied

Het plangebied omvat de bebouwde kom van Ledeacker en de directe omgeving daarvan. De uitsnede van de to-

pografische kaart op de pagina hiernaast geeft globaal het plangebied weer.
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Historie

Ontstaan van het dorp: periode tot aan 1798

De Maas nam als wilde waterstroom water, ijs, stenen en zand mee, die in rustiger tijden bezonken op de oever. 

Ledeacker is ontstaan op deze oever, net als Venray, Overloon, Oploo, Sint Anthonis, Wanroij en Mill. Later is een 

tweede afzetting langs de Maas ontstaan, waar Boxmeer en andere dorpen langs de Maas zijn ontstaan.

De naam Ledeacker bevat het woord lede, dat waterloop betekent, en akker. In de 14e eeuw moet er al een kapel 

hebben gestaan, gewijd aan Sint Catharina. Ledeacker behoorde in die tijd tot het Overambt Land van Cuijk, be-

stuurlijk streng gescheiden van Sint Anthonis, dat tot de heerlijkheid van Boxmeer behoorde. Ledeacker had vanaf 

de 15e eeuw een eigen laatbank, die later werd omgezet naar een schepenbank. Bestuurlijk stond Ledeacker dus 

lange tijd apart. Tussen 1810 en 1815 werden de gemeenten gevormd, waarbij Ledeacker bij Sint Anthonis en Oploo 

werd ingedeeld onder de naam gemeente Oploo (Oploo, St. Anthonis en Ledeacker).

Tijdens de reformatie werd de oude kapel van Ledeacker door protestanten gebruikt. Hiervoor was echter weinig 

belangstelling, Ledeacker bleef overwegend katholiek en kerkte in Sint Anthonis. Sint Anthonis was onderdeel van de 

heerlijkheid Boxmeer en kon daarom katholiek blijven. In 1798 kwam de kapel weer in katholieke handen en werd 

Ledeacker een zelfstandige parochie.

De 19e eeuw

Het grondgebied van Ledeacker bestond rond 1830 nog uit schrale zandgrond, waar zonder bemesting weinig 

groeide. Aan de westkant lag een gebied van ruim 300 hectare bos- en heidegrond, waarin enkele moerassen 

lagen. Aan de oostkant van het dorp lag een gebied broekgrond, van waaruit enkele beken ontsprongen. Een 

groot gedeelte van de gronden was nog niet in cultuur gebracht en werden als eigendom van de gemeenschap 

beschouwd.  De gronden mocht door inwoners worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het maaien van de heide en het 

Historie & Identiteit
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afplaggen van de heidegronden. Andere gronden werden gemeenschappelijk 

gebruikt voor het weiden van vee, waarvoor een verpachting werd gehouden. 

Heide werd gebruikt als strooisel in potstal, dat samen met heideplaggen, gras-

zoden en de uitwerpselen van de dieren tot mest werd geproduceerd. De mest-

voorziening was zeer belangrijk voor het telen van voldoende voorraden eten en 

voer om de winter door te komen. 

In 1830 waren er in het dorp 36 huizen aanwezig, die zich bevonden tussen 

de Tovense Beek en de Ledeackerse Beek. De wegen waren in deze tijd nog 

onverhard. Omdat de bewoners voor zichzelf en het vee in levensonderhoud 

moesten voorzien, waren de huizen meestal gebouwd aan de rand van een lager 

gedeelte. Dit lagere gedeelte werd dan als weiland gebruikt. De groei van de 

bevolking tussen 1830 en 1900 verliep traag. Het was lastig voor een gezin om 

de kost te verdienen, zodoende bleven er veel kinderen ongehuwd bij hun ouders 

of familie wonen. Ook waren er een hoge kindersterfte en sterfgevallen op jonge 

leeftijd, onder andere door besmettelijke ziekten. Zo moest de school vanwege 

een gebrek aan kinderen de deuren sluiten.

Periode 1900-1950

Met de uitvinding van de stoommachine kwam aan het einde van de 19e eeuw 

langzaam enige mechanisatie tot stand. Door de invoering van de leerplicht 

kwam ook de algemene ontwikkeling op hoger peil. In 1919 werd de school 

weer heropend, er woonden weer genoeg kinderen in het dorp. De huisvesting 

verbeterde ook. Zo werd in 1917 een nieuwe pastorie gebouwd, omdat de oude 

te slecht werd bevonden.

Voor de landbouwers kwam de eerste kunstmest ter beschikking, wat veel zou 

veranderen in de bedrijfsvoering. Er werden coöperatieve organisaties in de 

landbouw opgericht. In 1904 werd de plaatselijke boerenbond opgericht, gevolg 

door de boerenleenbank in 1906. In 1910 werd er een maalderij in Ledeacker 

geopend. Vanaf 1920 nam het gebruik van kunstmest en hoogwaardige veevoe-

ders snel toe, waardoor de aantallen rundvee, varkens en kippen sterk toenam. 

Er werden steeds meer gronden ontgonnen. Door de economische crisis en later 

de oorlog werd de vooruitgang echter sterk afgeremd. 
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Periode 1950-1980

Vanaf 1950 ging alles sneller, door verdere mechanisatie kwam er industrie op 

gang en nam de welvaart toe. Ledeacker was overwegend agrarisch van aard, 

maar na 1950 veranderde dat sterk. Enerzijds kwam dit omdat alle gronden ont-

gonnen waren en het lastig was een nieuw klein bedrijfje te beginnen. Anderzijds 

was er steeds meer werkgelegenheid in andere sectoren. Door mechanisatie en 

automatisering werden de agrarische bedrijven steeds groter, vooral varkens- en 

kippenbedrijven floreerden in Ledeacker. 

Er kwamen meer winkels en voorzieningen in het dorp. In 1965 werd een nieuw 

schoolgebouw geopend. In 1964 was er al een kleuterschool ontstaan. Er kwa-

men steeds meer mensen in het dorp woningen die niet werkzaam waren in de 

agrarische sector. De eerste planmatige woningbouw werd gerealiseerd, zoals 

bijvoorbeeld aan de Pastoor van der Vaartweg. Lange tijd bestond Ledeacker 

enkel uit lintbebouwing.

Periode 1980-heden

Rond 1980 nam de werkgelegenheid in de agrarische sector sterk af, mede ver-

oorzaakt door diezelfde mechanisatie en automatisering die juist voor de voor-

uitgang had gezorgd. Rond 1980 vond er een ruilverkaveling plaats.

Het agrarische karakter verdween steeds meer uit het dorp, terwijl andere sec-

toren belangrijker werden. Zo werd de recreatie steeds belangrijker, grote cam-

pings zoals Breijenburg en de Ullingse Bergen ontstaan en geven zo een impuls 

aan de economie van Ledeacker.

Ledeacker werd langzaam uitgebreid. Agrarische bedrijven verdwenen uit de 

kern en tussen de bestaande woningen werden het dorp langs de wegen lang-

zaam volgebouwd. Er werd steeds meer planmatige woningbouw gerealiseerd. 

Het dorp heeft moeite de voorzieningen vast te houden. Ook op dit gebied vindt 

er schaalvergroting plaats. Ook de directe nabijheid van Sint Anthonis speelt 

hierin mee. De laatste winkel verdwijnt in 1989 uit het dorp. Ook de basisschool 

vecht voor het behoud.
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Identiteit

Afgeleid van het historisch verhaal zijn vijf markante periodes te onderscheiden die bepalend zijn geweest voor de 

huidige identiteit van het dorp. Voor elke periode worden de kenmerken van het toenmalige Ledeacker beschreven 

aan de hand van de opbouw van het dorp (structuurbepalende elementen) en de kenmerkende manier van bouwen 

(bebouwingstypologie). De opbouw van het dorp en de bouwactiviteiten zijn verklaarbaar door de maatschappelijke 

context; de wijze waarop de gemeenschap en de wereld van die tijd functioneerde.

In het huidige Ledeacker zijn de markante periodes uit de geschiedenis vaak nog herkenbaar aan het wegenverloop, 

grenzen en perceelsindelingen, bebouwing of resten daarvan of alleen nog in oude benamingen. 

Op de volgende pagina’s zijn de markante periodes overzichtelijk in beeld gebracht.
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Ontstaan van het dorp: Periode tot aan 1798

Maatschappelijke context:

•	 Ledeacker behoorde tot het Overambt land 

van Cuijk, bestuurlijk gescheiden van Sint 

Anthonis;

•	 Ledeacker had een eigen schepenbank;

•	 Reformatie: katholicisme verboden vanaf 

1648.

Structuurelementen: 

•	 Bebouwingsconcentratie langs Dorpsstraat 

tussen Ledeackerse beek en Tovense beek;

•	 Boerderijen op overgang beekdal en veld, 

langs Hoenderstraat en Kerkeveld;

•	 Kleinschalige ontginning, grote delen nog 

onontgonnen.

Bebouwingstypologie:

•	 Kapel (St. Kathrijnen in den Broecke);

•	 Kasteeltje Berkenbosch nabij Ullingen (17e 

eeuws, verwoest eind 18e eeuw);

•	 Kleine boerderijtjes langs onverharde wegen, 

gemaakt van hout en leem.
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Kerkdorp gevoegd bij St. Anthonis: Periode 

1798-1900

Maatschappelijke context:

•	 Eigen parochie vanaf 1798;

•	 In 1801 samenvoeging met St Anthonis, in 

1815 ook Oploo toegevoegd;

•	 Bedevaartoord vanaf 1891 (30 juni Donatus-

dag);

•	 Geen groei van het dorp door armoede en 

slechte gezondheidszorg.

Structuurelementen: 

•	 Verdere planmatige ontginning ter hoogte 

van Ullingen;

•	 Verbetering afwatering van het Broek (oost-

zijde) richting Maas;

•	  Geringe uitbreiding wegen (Monseigneur 

Bekkersstraat, Nullen).

Bebouwingstypologie:

•	 St. Catharinakerk en pastorie;

•	 Tijdelijke school in onderwijzerswoning;

•	 Eerste boerderijen in baksteen.
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Florerende landbouwdorp: Periode 1900-1950 

Maatschappelijke context:

•	 Mechanisatie in de landbouw door uitvinding 

stoommachine, kunstmest uitgevonden;

•	 Oprichting boerenbond, boerenleenbank, 

komst maalderij;

•	 Maatschappelijke situatie verbetert: beter 

onderwijs, betere huisvesting.

Structuurelementen: 

•	 Dorpsstraat is verhard en krijgt doorgaande 

functie richting Wanroij;

•	 Kerkepaden;

•	 Vrijwel alle gronden zijn ontgonnen.

Bebouwingstypologie:

•	 Aandeel burgerwoningen neemt toe;

•	 School (1919);

•	 Vernieuwing kerk en pastorie.
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Groei tot zelfvoorzienend dorp: Periode 1950-1980

Maatschappelijke context:

•	 Stijgende welvaart;

•	 Schaalvergroting in de landbouw, intensieve vee-

houderij (varkens, kippen);

•	 Toename werkgelegenheid buiten agrarische sec-

tor, werken op afstand door verbeterde mobiliteit;

•	 Opkomst recreatie.

Structuurelementen: 

•	 Wegen in buitengebied worden verhard;

•	 Schaalvergroting agrarische sector, ruilverkave-

ling;

•	 Bebouwingslint langs Monseigneur Bekkersstraat.

Bebouwingstypologie:

•	 Grootschalige agrarische bedrijven met functio-

nele architectuur (streekeigen architectuur ver-

dwijnt);

•	 Individuele woningen met functionele architec-

tuur;

•	 Nieuwe school (1965);

•	 Campings.
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Recreatief woondorp: Periode 1980-heden

Maatschappelijke context:

•	 Het belang van de agrarische sector neemt 

af, opkomst van de recreatie;

•	 Schaalvergroting en afvlakkende groei;

•	 Draagvlak voor voorzieningen neemt af.

Structuurelementen: 

•	 Nieuwe planmatige uitbreiding van het dorp 

(Stippent, Den Dries);

•	 Uitbouw recreatieterreinen.

Bebouwingstypologie:

•	 Enkele verspreide grootschalige agrarische 

bedrijven buiten het dorp;

•	 Dorpse woningbouw, deels seriematig, van 

met name vrijstaande woningen en tweekap-

pers;

•	 ‘t Dorpshuus;

•	 Kleinschalige recreatieve elementen, bed & 

breakfast.
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Huidige situatie
Positie in de regio

Ledeacker is één van de kernen van de gemeente Sint Anthonis en is vrijwel vastgegroeid aan deze hoofdkern van 

de gemeente. Ledeacker en Sint Anthonis liggen ligt ten westen van de A73 tussen Nijmegen en Venlo, een belang-

rijke transportas van noord naar zuid. Ten westen van het dorp ligt de Peel. Via de Dorpsstraat is Ledeacker met Sint 

Anthonis aan de zuidzijde en Wanroij aan de noordzijde verbonden. Sint Anthonis heeft via de provinciale weg een 

directe aansluiting met de A73. Ledeacker is daarmee goed bereikbaar voor verkeer van buitenaf.

Ruimtelijke karakteristiek

Hierna is de ruimtelijke karakteristiek van Ledeacker beschreven, die nauw samenhangt met de ontstaansgeschie-

denis zoals terug te vinden in de historische beschrijving hiervoor. Achtereenvolgens worden de landschappelijke 

context, de bebouwingsstructuur en de verkeersstructuur besproken.

Landschappelijke context

De Maas nam als wilde waterstroom in het verleden water, ijs, stenen en zand mee, die in rustiger tijden bezonken 

op de oever. Ledeacker is ontstaan op deze oever, net als Venray, Overloon, Oploo, Sint Anthonis, Wanroij en Mill. 

Ledeacker maakt dus deel uit van een oud ontginningsgebied, wat ook te zien is in de verkavelingsstructuur in het 

buitengebied. De landschapsstructuur is kleinschalig, het wegenverloop grillig en de gronden zijn stukje bij beetje en 

in de loop van de tijd ontgonnen. De gebieden aan de oost- en westzijde van het dorp zijn later ontgonnen op een 

planmatige manier. Het landschap is hier ook grootschaliger en rechtlijniger. 

In de kaarten uit de “Visie Buitengebied in ontwikkeling” die hiernaast zijn opgenomen, zijn de landschappelijke 

waarden afgebeeld.
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Kenmerkend voor Ledeacker is de ligging tussen twee beken, de Tovensebeek aan de noordzijde en de Ledeac-

kersebeek aan de zuidzijde. De beken, die al eeuwenlang voor de afwatering van de omgeving zorgen, vallen in 

het landschap niet echt op. De Ledeackersebeek is vanaf de Dorpsstraat tussen Ledeacker en Sint Anthonis niet of 

nauwelijks herkenbaar.

Bebouwingsstructuur

De bebouwing van Ledeacker bestaat overwegend uit woningen. Er zijn vooral veel vrijstaande woningen aanwe-

zig, naast een aantal tweekappers en enkele blokken rijwoningen. Langs de Dorpsstraat is het bebouwingspatroon 

grillig, de woningen liggen in een verspringende rooilijn en de positie op de kavel wisselt. De gebieden ten oosten 

en westen van de Dorpsstraat zijn planmatiger van opzet. De nieuwste uitbreidingen van het dorp liggen aan de 

westzijde van de kern aan het Stippent en Den Dries. Het plan Den Dries is nog in aanbouw. Voor de tweede fase 

van het woningbouwgebied is een plan in voorbereiding.
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Verkeersstructuur

De Dorpsstraat is de centrale as in Ledeacker. Alle wegen komen op deze Dorpsstraat uit. De Hoenderstraat, 

Vrijstraat en Monseigneur Bekkersstraat zijn doorgaande wegen die op deze Dorpsstraat uitkomen. De overige we-

gen in de kern takken hierop aan. Door de dichte lintbebouwing langs de Dorpsstraat is de verkeersstructuur niet 

altijd even helder.

De wijk Den Dries is alleen indirect bereikbaar vanaf de Dorpsstraat, via de Nullen of via Den Es en Stippent.  Deze 

laatste route richting Den Dries is niet helder. Ook ontbreekt een goede langzaam verkeersroute naar het dorpshart. 

Qua openbaar vervoer is Ledeacker ontsloten door middel van een buurtbus met verbindingen naar Sint Anthonis/

Boxmeer, Venraij en Wanroij.
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Stedenbouwkundig ontwerp Den Dries, Buro SRO september 2012

Functionele karakteristiek

De bebouwing in Ledeacker bestaat overwegend uit woningen. 

Zoals reeds eerder vermeld, is er in het plan Den Dries nog wo-

ningbouwcapaciteit aanwezig. In fase 1 zijn nog 10 woningen 

beschikbaar (geel gekleurde woningen op tekening hiernaast). 

Voor fase 2 resteert nog een capaciteit van 15 woningen (oranje 

gekleurde woningen). 

De directe nabijheid van Sint Anthonis heeft tot gevolg dat be-

woners voor veel voorzieningen zijn aangewezen op Sint Antho-

nis. Toch zijn nog enkele voorzieningen aanwezig in het dorp. 

Centraal in het dorp liggen de kerk en achterliggende begraaf-

plaats. De kerk is thans nog in gebruik, maar inmiddels heeft 

het bisdom bekend gemaakt dat in 2013 in de kerk geen dien-

sten meer worden verzorgd. 



27

Ook het voortbestaan van de basisschool Willem Christiaans staat onder druk.    

Stichting Primair Onderwijs Peelraam heeft echter uitgesproken om in alle dorpen 

een eigen school open te houden. 

Enkele jaren geleden is grenzend aan de basisschool ’t Dorpshuus gerealiseerd.  

Dit gemeenschapshuis is gecombineerd met een gebouw voor de huisvesting van 

ouderen. 

Voor de dagelijkse voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op de kern Sint 

Anthonis of, voor een groter voorzieningenpakket, Boxmeer. Ook sportvoorzienin-

gen zijn niet in Ledeacker aanwezig. De sportvelden van DSV liggen op de grens 

van Ledeacker en Sint Anthonis. 

In het dorp zijn weinig winkelvoorzieningen aanwezig. In het pand Dorpsstraat 48 

is winkelruimte aanwezig, die thans leeg staat. Verder is er een bouwmarkt aan 

de Dorpsstraat 24, die ook veel gebruikt wordt door bewoners van Sint Anthonis. 

Tegen de kom van Sint Anthonis ligt nog een fietsenzaak (Fietsenhuis Theo Aben). 

Naast de bouwmarkt ligt een bedrijfslocatie waar onder andere Van den Berg 

bestratingen is gevestigd. Aan de Dorpsstraat 42 zit een bouwbedrijf. In het dorp 

zijn verder nog enkele aan huis gebonden bedrijfjes. Nieuwe locaties voor bedrij-

vigheid of een bedrijfsverzamelgebouw zijn niet voorzien.

Rondom het dorp liggen verschillende agrarische bedrijven. Vooral aan de noord-

zijde, richting Wanroij, heeft het buitengebied een sterk agrarisch karakter. Aan de 

oost- en westzijde is naast de agrarische functie ook ruimte voor recreatie. Aan de 

Monseigneur Bekkersstraat 56 is Camping de Breijenburg gelegen. Bij deze cam-

ping, die voorzien is van een zwembad, is ook een discotheek aanwezig, de Feest-

boerderij “de Breyenburg”. Vlakbij de Breijenburg ligt, op het grondgebied van 

Sint Anthonis, camping Urena. Ten zuidwesten van Ledeacker is het vakantiepark 

De Ullingse Bergen, waarvan het gebied rond de entree eveneens is gelegen op 

het grondgebied van Sint Anthonis. Aan de Dorpsstraat 49-51 is het partycentrum 

Nabat gesitueerd. Direct tegen het dorp Sint Anthonis, op het adres Dorpsstraat 2,  

ligt de horecagelegenheid Oele Tôn’s Gasterij.
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Aandachtspunten
De leefbaarheid van Ledeacker staat onder druk. De basisvoorzieningen voor het in stand houden van de eigen 

dorpsgemeenschap dreigen te verdwijnen. Winkels zijn er al niet meer en de kerk wordt bedreigd met sluiting. Ook 

het wel of niet behouden van de basisschool in het dorp blijft onderwerp van discussie. In die zin herhaalt de ge-

schiedenis zich. Rond 1900 is er ook een periode geweest dat de basisschool een periode gesloten is geweest om 

vervolgens na enkele jaren weer de deuren te openen.

Eén van de plannen die op stapel staan is de herinrichting van de Dorpsstraat. Dit vormt een goede aanleiding om 

de inrichting van het dorpscentrum te verbeteren. Want een echt dorpsplein ontbreekt nu. En sommige aansluitingen 

op de Dorpsstraat, bijvoorbeeld die van het Stippent, zijn onveilig. Wat dan tevens meegnomen kan worden is een 

goede parkeeroplossing voor bezoekers van ‘t Dorpshuus. Een groene uitstraling is belangrijk. Momenteel is de 

inrichting van de openbare ruimte op sommige plekken sober. Een voorbeeld is het straatbeeld van de Mgr. Bek-

kerstraat, waar weinig bomen aanwezig zijn. 

Ondanks de beperkte omvang van Ledeacker is de samenhang niet overal even goed. De woongebieden Den Es 

en Den Dries sluiten niet goed aan op het dorpshart. Een directe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de 

nieuwste uitbreiding Den Dries met het daar gelegen speelveld en het dorpscentrum ontbreekt. Er zijn sowieso te 

weinig mogelijkheden om een rondje te wandelen of te fietsen in en rond het dorp. 

De Tovensche beek en de Ledeackersebeek die een deel van de geschiedenis van Ledeacker vertellen, zijn nu te 

weinig zichtbaar en beleefbaar. Het beekdal van de Ledeackersebeek dreigt dicht te slibben waardoor de groene 

buffer tussen Ledeacker en Sint Anthonis dreigt te verdwijnen.

Het landschap rond Ledeacker kan nog fraaier worden ingericht. Jammer is dat rond het dorp op verschillende plek-

ken sprake is van ontsierende bedrijfsbebouwing. 
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Visie
Ledeacker is een aantrekkelijke dorp nabij de Staatsbossen op fietsafstand van Sint Anthonis. Dit heeft als voordeel  

dat veel voorzieningen gemakkelijk bereikbaar zijn maar als nadeel dat de eigen identiteit en het functioneren als 

aparte dorpsgemeenschap onder druk komt te staan. 

Ledeacker wil die eigen identiteit behouden en versterken en de voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren 

van dorpsgemeenschap behouden. Het zijn vooral de basisvoorzieningen zoals de school, de kerk en ‘t Dorpshuus 

die zorgen voor sociale samenhang. Hier kunnen de dorpsbewoners samen leuke activiteiten ontplooien en wordt 

ruimte geboden voor een rijk verenigingsleven.

Het versterken van de ruimtelijke samenhang draagt in belangrijke mate bij het versterken van de sociale samen-

hang. Een goed bereikbaar en fraai ingerichte speelplekken en een mooi dorpsplein bieden extra gelegenheid voor 

ontmoeting en versterken de uitstraling van het dorp. 

De recreatieve mogelijkheden die de prachtige omgeving van Ledeacker biedt kunnen beter benut worden door een 

routenetwerk voor het langzaamverkeer. Dit versterkt de toeristische aantrekkingskracht van het dorp biedt voor de 

dorpsbewoners fraaie mogelijkheden voor een wandeling of fietstocht rond het dorp.   

De aanleg van het routenetwerk, de herinrichting van de openbare ruimte en nieuwe bouwprojecten zullen bij 

moeten dragen aan het versterken van de eigen identiteit van het dorp, een eigen uitstraling. Dit kan door daarbij 

aandacht te schenken aan de cultuurhistorie van het dorp en op basis van deze studie eisen te stellen aan de aanleg 

en uitvoering.

Bovenstaande visie in hoofdlijnen is hierna in verschillende thema’s uitgewerkt.   
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Aantrekkelijk groen  
wonen in Ledeacker 

Wonen

Ledeacker is een aantrekkelijk dorp om te wonen en het is belangrijk dit vast te 

houden in de toekomst. Volgens de bevolkingsprognoses van de provincie Noord-

Brabant groeit de gemeente Sint Anthonis nog licht tot 2015. In de periode van 

2015 tot 2024 treedt er stabilisatie op. Doordat de gemiddelde woningbezetting 

nog altijd daalt zal er de komende jaren behoefte blijven aan nieuwe woningen.  

De woningbehoefte in Ledeacker bedraagt circa 2-3 woningen per jaar. Den Dries 

fase 1 heeft nog een capaciteit van zo’n 10 woningen. Fase 2 biedt nog capaciteit 

voor ongeveer 15 woningen. Voor de looptijd van deze visie is er  voldoende ca-

paciteit beschikbaar. 

De typologie van de woningen moet beter afgestemd worden op de vraag. Con-

creet betekent dit momenteel dat er meer aandacht nodig is voor de bouw van 

ouderenwoningen en woningen voor starters. 

Voor ouderen bestaan er initiatieven om zorgwoningen te realiseren. Het gaat 

daarbij om 6-8 eenheden in een woongroep. Zorgwoningen dragen bij aan de 

leefbaarheid van het dorp, immers mensen kunnen in het dorp blijven wonen ter-

wijl ze voorheen moesten verhuizen. Het dorpshart is de voorkeurslocatie voor de 

bouw van een complex zorgwoningen. Mogelijk kan deze ontwikkeling zelfs bijdra-

gen aan het behoud van beeldbepalende bebouwing (bijvoorbeeld de pastorie).

Voorzieningen

Winkelvoorzieningen zijn op dit moment (anno 2012) niet aanwezig in Ledeacker. 

Wel is er een bouwmarkt aanwezig (Dorpsstraat 24), die ook meteen een functie 

heeft voor de kern Sint Anthonis. Extra winkelruimte creëren in het dorp is niet 

reëel. Het digitale tijdperk biedt wel kansen voor kleine kernen zoals Ledeacker. 

Nieuwe concepten waarbij op een centraal punt in het dorp achter een video-

scherm een dokter kan worden geconsulteerd, een bakmedewerker bereikbaar 

is of boodschappen kunnen worden besteld ontstijgen binnen afzienbare tijd de 

experimentele fase.  Een dergelijk concept brengt tal van voorzieningen en moge-

lijkheden van zorg voor het dorp weer binnen handbereik.  

De gewenste clustering van maatschappelijke voorzieningen, zoals de basisschool, 

‘t Dorpshuus en ouderenwoningen is reeds voltooid. 
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<
Behoud van de kerk van 
belang voor de sociale 
samenhang in het dorp

>
Het beekdal van de 
Ledeackerse beek vormt 
een beeldbepalende  
groene buffer tussen 
Ledeacker en Sint 
Anthonis 

De aangekondigde sluiting van de kerk is spijtig voor Ledeacker. De visie is er op 

gericht de kerk als beeldbepalend gebouw voor het dorp te behouden. Herbe-

stemming van de kerk is dus nodig. De voorkeur gaat er naar uit dat het gebouw 

ook beschikbaar blijft voor bijeenkomsten.  

Het behoud van de basisschool Willem Christiaans is essentieel voor de leef-

baarheid van het dorp. Voor behoud van de basissschool is het nodig dat er een 

nauwe samenwerking plaatsvindt met andere basisscholen. Dit vindt nu plaats 

binnen het samenwerkingverband WEB, waarin naast basisschool Willem Chris-

tiaan de basisscholen Berg en Beek uit Sint Anthonis en Pater Eymard uit Stevens-

beek vertegenwoordigd zijn.

Samenwerking tussen de basisscholen kan leiden tot zekere mate van mobi-

liteit van leerkrachten en leerlingen, maar mag er niet toe leiden dat op de 

basisschool Willem Christiaans geen volwaardig onderwijs wordt gegeven. De 

schoolleiding van de basisschool Willem Christiaans kan een beroep doen op 

Dorpsvereniging ‘t Leker en ouders om behulpzaam te zijn bij het open houden 

van de basisschool Willem Christiaans

De aanwezige recreatiebedrijven (zoals de Breijenburg) hebben voorzieningen 

die ook door dorpsbewoners gebruikt kunnen worden, zoals een zwembad, 

sportveld of kampwinkel. Door de interactie tussen dorp en recreatiebedrijven   

vang je twee vliegen in één klap: Bewoners profiteren van extra voorzieningen 

dichtbij en de voorzieningen worden voor de recreatiebedrijven eerder rendabel.

Bedrijvigheid

Ledeacker kent de nodige agrarische en toeristische bedrijvigheid. In het dorp 

zijn een aantal kleine ondernemers die velelal een bedrijf aan huis hebben. Het 

is belangrijk dat er in het dorp bedrijfsruimte aanwezig blijft zodat er mogelijkhe-

den blijven voor startende ondernemers. De bedrijfslocatie aan de Dorpsstraat is 

hiervoor de meest aangewezen plek.  

Groen en recreatie

Door de realisering van een netwerk van routes worden de recreatiemogelijkhe-

den van de toerist en de inwoners van Ledeacker enorm verbetert (rondje dorp). 
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Mogelijkheid 1: Beek 
duidelijk zichtbaar 

maken door waterop-
pervlak te vergroten en 
houten brugconstructies 

te realiseren 

Dit netwerk van routes koppelt de recreatieve voorzieningen (campings, Staatsbos-

sen, sportvelden DSV) en cultuurhistorische elementen (kerk, daglonershuisje, be-

ken, kerkhof, plek voormalig kasteel Berkenbosch) aan elkaar. Een groot deel van 

de routes loopt langs de Tovensche beek en de Ledeackerse beek. Het ontstaan 

van Ledeacker op de akkers tussen beken wordt zo beter zichtbaar en beleefbaar 

gemaakt. Hierbij kan aangehaakt worden op het herinrichtingsplan van de To-

vensche beek. De hoge akker aan de westkant van het dorp is in combinatie met 

het beekdal van de Ledeackerse beek karakteristiek voor het dorp. Door het oude 

kerkepad over de akker te herstellen kunnen wandelaars genieten van dit fraaie 

stukje dorpslandschap. Het beekdal van de Ledeackerse beek vormt een groene 

buffer tussen Ledeacker en Sint Anthonis. Ledeacker als kerkdorp blijft daardoor 

goed herkenbaar. De aanleg van een plukweide langs de beek kan de dorpsen-

tree ter plekke verfraaien. Een andere geschikte locatie voor een plukweide is de 

groenzone tussen Den Dries en de Hoenderstraat.  

Het landschap kan verder afgewisseld worden door de aanleg van poelen. Routes, 

zoals de route over het veld naar de Staatsbossen, kunnen aantrekkelijker gemaakt 

worden door het aanbrengen van groene elementen en voldoende rustplekken 

(bankjes). Waar mogelijk zijn de fiets- en wandelroutes vrijliggend. Het is daarom 

gewenst om het fietspad langs de Hoenderstraat ook richting de De Quayweg als 

vrijliggend pad uit te voeren.

Langs wegen en beken zijn stroken grond aanwezig die minder intensief onder-

houd nodig hebben. Daardoor ontstaan ruigtestroken die bijdragen aan het ver-

fraaien van het landschap.

Monumentale bomen dragen in belangrijke mate bij aan de groene uitstraling van 

Ledeacker. Het is belangrijk om deze bomen in kaart te brengen en te beschermen.

Ontsluiting en openbare ruimte

De Dorpsstraat blijft de belangrijkste ontsluiting voor het autoverkeer door het 

dorp. Deze zal de komende jaren opnieuw worden ingericht. Ter hoogte van het 

dorpshart bestaat dan de mogelijkheid om een dorpsplein te realiseren waarbij 

door de inrichting de nadruk ligt om de verblijfskwaliteit en minder op de door-

stroming van het autoverkeer. Dit kan op verschillende manieren bereikt worden. 



39

Mogelijkheid 2: Beek 
duidelijk zichtbaar 
maken door markering 
op de weg

Bijvoorbeeld door ter plekke van het dorpsplein gescheiden smalle rijstroken 

over een klinkerplein te laten lopen of door de rijbaan geheel te onderbreken 

met klinkerverharding waar stapvoets overheen gereden kan worden. 

Bij de herinrichting van de Dorpsstraat zal ook aandacht geschonken worden 

aan het aspect veiligheid (kruisingen met Stippent) en het parkeren ten behoeve 

van ‘t Dorpshuus. Ook zou daar waar de dorpsstraat de Ledeackersebeek en 

de Tovensche beek kruist, de beek meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Bijgaande referentiebeelden geven mogelijke oplossingen.

Aan de Vrijstraat ligt een belangrijke dorpsentree komend vanaf Rijkevoort. Ter 

hoogte van deze entree is het gewenst om de veiligheid voor overstekende fiet-

sers te verbeteren. Versterking van de groene dorpsrand kan hier samen gaan 

met de realisering van een speelplek langs de Pastoor van der Vaartweg. De 

speelplek voorziet in een behoefte aan deze zijde van het dorp. De bestaande 

knotwilgen geven de speelplek al meteen een vriendelijke uitstraling.  

De verkeersontsluiting van Den Dries via Den Es - Stippent is verre van ideaal. 

Beter is het om de tijdelijke ontsluiting van Den Dries richting Hoenderstraat 

definitief te maken. Op termijn kan onderzocht worden of een extra ontsluiting 

richting Dorpstraat aan de zuidzijde van het dorp mogelijk is. 

Belangrijk voor de ruimtelijke samenhang van Ledeacker is daarnaast de realise-

ring van een wandel- en fietsroute tussen het speelveld van Den Dries, ‘t Dorps-

huus en het nieuw te realiseren dorpsplein aan de Dorpsstraat. Het belangrijkste 

plein en de belangrijkste speelplek/evenementenplek van het dorp worden op 

die manier aan elkaar gekoppeld en gemakkelijk bereikbaar.

Uitstraling dorp

Een fraai dorp verhoogt niet alleen het welbevinden van de inwoners maar be-

paalt ook de keuze van recreanten of ondernemers of toekomstige bewoners om 

naar Ledeacker te trekken.  

Architectuur

De opbouw van Ledeacker is herkenbaar door aan gebieden met een eigen 

uitstraling. 
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sfeerbeelden landschap:

 – groene dorpsranden
 – toevoegen kleine 

landschapselementen
 – aantrekkelijke routes

sfeerbeelden architectuur:

 – passend bij de bestaande  
bebouwing

 – dorps karakter
 – koesteren identiteitsbepalende 

bebouwing

sfeerbeelden openbare ruimte:

 – aandacht voor groen
 – aandacht voor het verblijfs-

karakter
 – aantrekkelijk dorpsplein

Deze gebieden zijn:

•	 De historische lintbebouwing van de Dorpsstraat en langs 

de Vrijstraat; 

•	 De naoorlogse dorpsuitbreidingen van de Mgr. Bekkers-

straat, Den Es, Stippent en Den Dries; 

•	 Het buitengebied met de traditionele boerderijen van voor 

1955 en de eigentijdse landbouwbedrijven. 

De uitstraling van de nieuwbouw dient zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij de bestaande bebouwing van het deelgebied en te 

passen bij het dorpse karakter van Ledeacker. Dit houdt in: tra-

ditionele hoofdvormen op ruime groen ingerichte kavels. Klein-

schaligheid is belangrijk. Dit betekent geleding in de gevel door 

het verspringen van de gevel en/of raamopeningen en niet ho-

ger te bouwen dan twee lagen met kap. Identiteitsbepalende 

gebouwen moeten worden gekoesterd. Het gaat hier in elk ge-

val om: de kerk, de pastorie, de daglonerswoning aan de Nul-

len en de verschillende langevelboerderijen in en rond het dorp.

Bij agrarische bedrijfsbebouwing wordt bij voorkeur gebruik 

gemaakt van hout of materialen in donkere kleuren. Beeldver-

storende (agrarische) bedrijfsbebouwing kan daarnaast worden 

ingepast met groen.

Openbare ruimte

De openbare ruimte in Ledeacker is dorps. Dat wil zeggen ruim 

opgezet en groen met aandacht voor het verblijfskarakter. Door 

het gebruik van vriendelijke materialen zoals gebakken klinkers 

krijgen de straten en plein meer sfeer. Veel straatmeubilair en 

verkeersborden passen niet bij dit dorps karakter. 

Het nieuw aan te leggen dorpsplein krijgt een inrichting met het 

accent op verblijf en groen. De auto (doorgaand verkeer) is er 

te gast. De leilindes die nu al langs het zuidelijk gedeelte van 

de Dorpsstraat aanwezig zijn (richting Sint Anthonis), worden 

ook langs het noordelijk gedeelte geplaatst. Zo ontstaat een 

eenduidig beeld.

Ook is het de bedoeling dat de straten in Ledeacker meer sfeer 

krijgen door het gebruik van vriendelijke materialen en de toe-

voeging van bomen. Vooral aan de Mgr. Bekkersstraat is extra 

laanbeplanting gewenst.  

Groen en landschap

Het beeld van een groen dorp in een fraai landschap wordt 

verder uitgebouwd door de groene dorpsranden te versterken 

en het zicht over landschap te behouden. Bestaande houtwal-

len en bosschages kunnen worden benut in routenetwerk. Om 

de routes en het landschap aantrekkelijker te maken worden 

groenelementen zoals boomgroepen, bosschages  en poe-

len toegevoegd. Daar waar meer openheid gewenst is bieden 

plukweides en ruigtestroken een alternatief. Ook de particuliere 

tuinen bieden kansen voor meer groen door te stimuleren dat 

bewoners groen op eigen terrein realiseren.
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Ontwikkelen dorpshart: realiseren dorpsplein

Versterken verblijfskarakter Dorpsstraat

Aanleg route speelveld Den Dries naar dorpshart

Locatie startende bedrijven

Beek bij kruising Dorpsstraat zichtbaar maken

Verbeteren dorpsentree Vrijstraat

Gewenste of bestaande beplanting beekdal

Groen inpassen storende bebouwing 

Plukweide

Karakteristieke hoge akker

Groene buffer

Speelveld/speelplek

Wandelroutes in het dorp: bestaand of herinrichten

Wandelroutes in het dorp: nieuw aan te leggen

Fietsroutes rond het dorp: bestaand of herinrichten

Fietsroutes rond het dorp: nieuw aan te leggen

Dwarsverbindingen tussen wandel- en fietsroutes

Nieuw aan te leggen dwarsverbindingen

Route naar recreatieterreinen en cultuurhistorische plekken

Extra groene aankleding route

Bijzonder gebouw

VIsIek a ar t  lede ack er





op weg na ar uIt VoerIng
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In deze dorpsvisie van Ledeacker is het gedroomde toekomstbeeld van het dorp 

geschetst. De visie is een gids die leidend is voor nieuwe ontwikkelingen. Voor 

het verwezenlijken van het toekomstbeeld is het van belang dat lopende ontwik-

kelingen getoetst worden aan de visie, dat actief nieuwe projecten worden opge-

start en dat het verhaal aanleiding is voor toekomstige initiatieven. 

De dorpsvisie is zoals gezegd een droomvisie. En helaas komen niet alle mooie 

dromen uit. Belangrijk is dan om aan te geven welke projecten concreet zijn en 

welke projecten aanvullend vanuit de visie geformuleerd kunnen worden. Dit laat 

overigens onverlet dat alle initiatieven die zich voordoen in de lijn van de dorpsvi-

sie en voldoende concreet zijn uitgewerkt, voor uitvoering in aanmerking komen. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de concrete en nog te formuleren pro-

jecten.

Projecten

Concrete en op stapel staande projecten: 

•	 Inrichting Tovensche beek inclusief extra fiets- en voetpaden

•	  Herinriching Dorpsstraat; realisering dorpsplein

•	  Inrichting speelveld Den Dries 

•	 Realiseren verbinding tussen hnet speelveld van Den Dries en het dorpshart

•	 Toekomstig gebruik/behoud van de kerk

Vanuit de visie nog te formuleren projecten: 

•	  Vervolmaken netwerk van fiets- en voetpaden (rondje dorp)

•	  Groene inpassing bedrijven

•	 Stimulering aanleg groenelementen in het buitengebied (boomgroepen, 

hagen, ruigtestroken, plukweides); groene inpassing (agrarische) bedrijfsbe-

bouwing

•	  Zichtbaar maken van de Ledeackerse beek ter hoogte van Dorpsstraat

•	  Aanvullende (laan)beplanting in het dorp

•	  Bedrijfslocatie voor starters

•	 Realiseren complex van 6-8 eenheden zorgwoningen

•	 vastleggen en beschermen monumentale bomen

Op weg naar uitvoering



Doorwerking dorpsvisie

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om één of meerdere structuur-

visies vast te stellen voor het gehele grondgebied. De inhoud van de structuur-

visie wordt als volgt omschreven: “De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van 

de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het 

door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op 

de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen 

verwezenlijken” (Art. 2.1 Wro).

Deze dorpsvisie kan een belangrijke input voor een dergelijke structuurvisie voor 

het grondgebied van de gemeente Sint Anthonis gaan vormen. In het kader van 

die structuurvisie zal een beeld gegeven worden van de uitvoeringsmogelijkhe-

den van projecten.

Financiering, nodig in aanvulling op de opbrengsten uit de projecten, kan op 

verschillende manieren  gevonden worden: in de gemeentelijke begroting, geld-

stromen van de rijksoverheid en provincie of beschikbare derde geldstromen 

(waterschap, private financiering, etc.).

Een goed voorbeeld van een project dat gefinancierd wordt door gemeente en 

derden is het project herinrichting Tovensche beek waarin naast de gemeente 

het Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap en de Dienst Landelijk Gebied 

(DLG) namens het rijk participeren. 

Daarnaast kan kostenverevening tussen projecten, die duidelijk samenhangen, 

bijdragen aan de financiële haalbaarheid. Bij kostenverevening dragen verdien-

locaties (meestal bouwlocaties) bij aan de realisering van projecten waarvoor 

onvoldoende middelen beschikbaar zijn. De gemeente kan kosten op de ver-

dienlocaties verhalen op basis van de Grex-wet (Grondexploitatiewet) of door 

afspraken te maken met initiatiefnemers in een (anterieure) overeenkomst.
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Kernteam

- Twan Jans   Dorpsvereniging ‘t Leker

- Peter Abels   Buro SRO

Werkgroep

- Twan Kempen  Dorpsvereniging ‘t Leker

- Jeroen Verhoeven  Dorpsvereniging ‘t Leker

- Hent Baltussen  Dorpsvereniging ‘t Leker

- Henk Kempen  Dorpsvereniging ‘t Leker

- Pedro Bardoel  Dorpsvereniging ‘t Leker

Bijlage: 
projectorganisatie
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