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Samenvatting
Vanaf ongeveer 1900 komen de nutsvoorzieningen gas, water en licht in beeld. Eind van de
20ste eeuw speelt het vraagstuk van duurzame energie. Boxtel heeft hieraan veel gedaan in
de periode dat Martien van Helvoort burgemeester van Boxtel was van 1945 tot 1971. Hij
heeft veel voor de industriële ontwikkeling van Boxtel betekend door zijn actieve
industriepolitiek en onderwijsbeleid. Na de Tweede Wereldoorlog brak voor Boxtel op dit
gebied een nieuwe periode aan. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de verschillende industriesectoren. Verder komt het
industrieklimaat van Boxtel aan de orde. Hoe kwam het dat Boxtel een goed industrieklimaat kreeg? Tenslotte komt de ontwikkeling van bedrijventerrein Ladonk aan bod vanaf
de jaren '50, het type bedrijventerrein en de aanwezige bedrijvigheid op het terrein. De
economische structuur van Boxtel in de laatste decennia wordt besproken door beschrijving
van het type bedrijven, de werkgelegenheid en de bedrijventerreinen. Vervolgens wordt
ingegaan op wat er nu speelt op de bedrijventerreinen in Boxtel. Het ontwikkelingsplan en
de ontwikkelingsvisie van Ladonk komen aan de orde. Ook komt het thema duurzaamheid
aan de orde. Wat betekent dit voor Ladonk? Via een aantal foto's kan een indruk verkregen
worden van bedrijventerrein Ladonk.

1. Inleiding
Boxtel is ontstaan aan de Dommel, op een plek waar de rivier oversteekbaar was.
Oorspronkelijk lagen er vooral in de richting oost-west relaties tussen het water, de
dorpskern, de akkers en de hogere woeste gronden. In de historische kaartjes op de volgende
pagina zijn deze nog zichtbaar. Daarnaast zijn de noord-zuid gerichte hoofdwegen en oorlijn
goed te zien, die later zijn aangelegd en grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van
Boxtel.
De industriële ontwikkeling van Boxtel kwam vanaf 1890 goed op gang. Beter dan in vele
omliggende plaatsen. Boxtel ging behoren bij de industriecentra van Brabant. Een aantal
factoren speelde daarbij een rol: Boxtel lag gunstig en was goed bereikbaar, met name via het
spoor. Bovendien waren er voldoende goedkope arbeidskrachten. Verder was er al vroeg
elektriciteit. De belangrijkste sectoren waren de textiel-, de sigaren- en de houtverwerkende
1
industrie.
Hieronder wordt ingegaan op de nutsvoorzieningen in de gemeente Boxtel, Martien van
Helvoort (burgemeester van Boxtel), de industriële ontwikkeling van Boxtel en de huidige
ontwikkelingen op de bedrijventerreinen.
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2. Nutsvoorzieningen1
Gedurende het eerste kwart van de 20ste eeuw liet de kwaliteit van het water op een aantal
plaatsen in Boxtel en Liempde nog te wensen over. Er werd veel gebruik gemaakt van
putwater en water uit een pomp. Plannen voor een waterleidingnet van vóór de Eerste
Wereldoorlog liepen op niets uit. In 1923 overwoog de gemeente Boxtel opnieuw de aanleg
van een drinkwaterleiding, maar men deinsde terug voor de hoge kosten. Uiteindelijk werd
de waterleiding toch aangelegd. Daarvoor werd in 1928 een watertoren gebouwd in de Ons
Doelstraat in de wijk Breukelen. Deze watertoren werd wel eens vergeleken met een betonnen
reuzensigaar. In Oisterwijk werd een toren gebouwd van hetzelfde model. Op 15 oktober 1929
kon de commissaris van de koningin in Boxtel de gemeentelijke waterleiding in werking
stellen. In Liempde werd nog lang gebruik gemaakt van putwater. Na de Tweede
Wereldoorlog legde het Boxtelse gemeentelijke Waterbedrijf waterleiding aan in Liempde.
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De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels afkomstig van Coenen, Baanderheren Heren & Burgers, Een
overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde, Boxtel, Æneas, Blz. 374, 375
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De gasfabriek van Boxtel

Toen de watertoren in de zeventiger jaren overbodig werd, maakte architectenbureau
Leermakers uit Boxtel plannen voor de verbouwing tot appartementen. Deze plannen werden
niet uitgevoerd; besloten werd deze betonnen kolos te slopen. De toren had meer dan 50 jaar
de skyline van Boxtel bepaald. Het waterleidingbedrijf was in 1970 aan het gemeentelijk
energie- en Waterbedrijf in Den Bosch verkocht. De leverantie van water door Den Bosch
ging in op 1 januari 1971. Momenteel wordt water geleverd door Brabant Water N.V.
Sinds 1865 stond er in de Nieuwstraat in Boxtel een gasfabriek. Het bedrijf werd gekocht
door de ﬁrma Francke uit Bremen en bleef tot 1909 in gebruik. In1911 bouwde de MABEG te
Utrecht een nieuwe gasfabriek in de Van Hornstraat, die de naam N.V. Gasfabriek Boxtel
kreeg. In 1922 kocht de gemeente Boxtel voor 98.000 gulden de gasfabriek van MABEG. Bij
de overname in 1922 werden de gasprijzen verlaagd. Het aantal aansluitingen nam
toe,bovendien werd niet alleen gas geleverd voor verlichting, maar tevens voor verwarming.
In 1932 stopte de gemeente met de eigen gasproductie en werd overgeschakeld op gas dat
betrokken werd van de Staatsmijnen in Limburg.
Liempde kreeg na de Tweede Wereldoorlog ook gas geleverd door het Boxtelse gemeentelijke
gasbedrijf. In 1966 werd het vrij zwakke mijngas (lage calorische waarde, dus lagere
opbrengst) vervangen door aardgas. Het gasbedrijf was destijds voor de gemeente een goede
bron van inkomsten. In de zestiger jaren werd een gemiddelde jaarlijkse winst behaald van
50.000 gulden. In die tijd had de gemeente Boxtel al een gemeenschappelijke regeling
getroffen met de gemeente Den Bosch. Met ingang van 1 januari 1971 nam het gemeentelijk
gas- en waterbedrijf in Den Bosch de leverantie van gas aan Boxtel en Liempde over. Achteraf
had Boxtel spijt, omdat het Bossche bedrijf veel winst maakt en niet bereid was tot
winstdeling met de aangesloten gemeenten.
Als eerste gemeente van Noord-Brabant kreeg Boxtel in 1899 een elektriciteitscentrale. De
komst van die centrale werd bespoedigd door een conflict tussen de heer J.A. Van der Eerden
en het gemeentebestuur. Van der Eerden leverde de gemeente gas voor straatverlichting en
de verlichting in het gemeentehuis. Onenigheid over de kwaliteit van het gas en het aantal
branduren leidde er toe , dat Van der Eerder de gaskraan dichtdraaide. Het gemeentebestuur
wilde eigenlijk overstappen op elektriciteit, maar schrok aanvankelijk nog terug voor de
kosten. Maar toen de Staatsspoorwegen voor de verlichting van het station en het
spoorwegemplacement gebruik wenste te maken van elektriciteit stapte het gemeentebestuur
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over zijn aanvankelijke aarzeling heen. Vooral textielpatroon J.F. van Oerle heeft zich als lid
van de gemeenteraad sterk gemaakt voor de invoering van elektrische straatverlichting. Er
werd begonnen met de aanleg van ongeveer 40 aansluitingen ten behoeve van particulieren,
40 gloei- en booglampen voor straatverlichting en met verlichting van het station en
emplacement van de Staatsspoorwegen. Steden als Utrecht, Tilburg en Den Bosch moesten
het in die dagen nog doen met gasverlichting.2
De beginjaren verliepen moeilijk, maar in de twintiger jaren werden steeds meer bedrijven en
particulieren voorzien van elektriciteit. In 1925 leverde de centrale elektriciteit voor 140
straatlantaarns. De centrale kampte in de beginjaren vaak met storingen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog kon zonder onderbrekingen elektriciteit worden geleverd. In 1947 nam de
PNEM de leverantie van elektriciteit in Boxtel over. De PNEM werd later overgenomen door
Essent. Het gebouw van de centrale werd vanaf 1947 verhuurd aan Boxtelse bedrijven. In het
kader van de sanering van de stationswijken noord- en zuid werd het pand in 1969 gesloopt”.
Tot op heden worden gas en elektriciteit in Boxtel geleverd door Essent.
In Liempde was in de loop van 1928 elektriciteit aangelegd door de PNEM. In het jaarverslag
van de gemeente van 1929 kon voor het eerst worden gemeld dat er in het dorp een
straatverlichting bestond van 36 elektrische lampen. Vóór die tijd waren en tien
petroleumlampen in het dorp en twee bij de Dommelsluizen op Kasteren, die dagelijks
moesten worden aangestoken en gedoofd. In de afgelegen gehuchten werd hier en daar pas
na de Tweede Wereldoorlog elektriciteit aangelegd. Zo was bij de watermolen van Kasteren
geen elektrische straatverlichting, maar hingen daar nog lang twee petroleumlampen.
Het eerste bedrijf met een elektromotor was de Courant- en Handelsdrukkerij van Willem
van Eupen in 1902. In 1903 was ook in de smederij van de gebr. Van der Looij een
elektromotor in bedrijf. De textielfabriek van Van der Heijden en Co. Beschikte in1904 zelfs
over twee elektromotoren. In 1914 waren al in 23 bedrijven elektromotoren aanwezig.
Daarnaast bleef stoom als krachtbron in gebruik.3
De behoefte aan elektriciteit is ook in Boxtel steeds groter geworden in de loop van de 20e
eeuw en is in deze eeuw steeds meer urgent geworden. En zoals in heel de wereld, is ook in
Boxtel de vraag: hoe kunnen we aan de vraag naar energie voldoen? relevant. Er zijn talloze
initiatieven om duurzame energie op te wekken. De gemeente Boxtel heeft sinds eind jaren
zeventig aandacht voor duurzame ontwikkeling. Ook duurzame opwekking van elektriciteit
pas hierbij. In het beleid vanaf 2000 is er vooral aandacht geweest voor de opwekking van
elektriciteit door middel van zonne- en windenergie. Er is ook veel aandacht voor de
opwekking van elektriciteit door middel van biomassa. En zo zijn er nog tal van manieren om
elektriciteit duurzaam op te wekken. Er wordt ook gezocht naar manieren om de vraag naar
gas te verduurzamen. De laatste decennia is dit in de vorm van groen gas.
Het opwekken van duurzame energie is een vraagstuk van de 21ste eeuw. Ook Boxtel doet
hier aan mee met tal van initiatieven op dit terrein. Boxtel heeft zelfs decennia lang een
centrale rol gespeeld op dit gebied. Meer hierover is te vinden in het stuk over milieu en
natuur Boxtel van 1900-heden.
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Drs. Pel, H., Boxtel toen en nu, leven en werken 1850-1970, Denkend aan Brabant, 1991, Van Geyt, blz. 16.

3

Drs. Pel, H., Boxtel toen en nu, leven en werken 1850-1970, Denkend aan Brabant, 1991, Van Geyt, blz. 17.
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3. Martien van Helvoort (burgemeester van Boxtel van 1945 tot1971)4
Martienvan Helvoort was een ambitieuze burgemeester. Hij nam het ambt van
burgemeesterschap zeer serieus. Veel van zijn voorgangers zagen het ambt veeleer als een
erebaan. Hij zag het als een vak, als een beroep dat niet alleen intuïtie en karakter vereist,
maar ook kennis van feiten en achtergronden. Van Helvoort stelde zich bij zijn aantreden een
aantal doelen. Een daarvan was een actieve industriepolitiek voeren om een beter industrieel
klimaat en daarmee meer werkgelegenheid te creëren. Ook wilde hij het onderwijsaanbod
verbeteren. Boxtel had geen lager technisch onderwijs en geen hbs.
Zijn beleid wierp vruchten af. Het industrieel klimaat verbeterde sterk door de aanleg van een
industrieterrein aan de westzijde van de spoorlijn. Hierdoor bleven alle in Boxtel gevestigde
bedrijven voor de gemeente behouden, waaronder gerenommeerde bedrijven als de
metaalfabriek Van geel en Hydraudine, een onderneming voor hydraulische aandrijf- en
besturingstechniek. Daarnaast vestigden zich hier ook bedrijven van buiten, zoals de
machinefabriek NV Heesen, gloeilampenfabriek Heussen en de NV Insecto. Ondanks de
nabijheid van industriecentra als Eindhoven, Tilburg en Den Bosch en zonder de faciliteiten
die die centra zoals Oss en Uden als 'kerngemeente' kregen, vertoonde Boxtel een verrassend
gunstige industriële ontwikkeling.
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De informatie over Martien van Helvoort is afkomstig van P. Timmermans e.a. Redactie, Brabantse biografieën
deel 7, Boxtel en Liempde, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch, 2006.
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Ook het onderwijsaanbod verbeterde snel. Mede op initiatief van Van Helvoort kwam er in
1946 een ambachtsschool in Boxtel. De burgemeester was ook nauw betrokken bij de
vestiging van een HBS in de gemeente, die in 1949 van start ging.
4. De industriële ontwikkeling van Boxtel.5
4.1 Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog begon voor de Boxtelse industrie een nieuwe periode. Na de
inzinking in het Interbellum brak er nu weer een periode van expansie aan. Het
gemeentebestuur was in de vijftiger en zestiger jaren veel meer 'industrie-minded' dan tijdens
het Interbellum. In het kopje over de burgemeester van Boxtel, M.A.M. Van Helvoort, is al
aangeven dat deze zich heeft ingespannen voor de industriële ontwikkeling van Boxtel.
4.2 Werkgelegenheid
Het ging goed met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Boxtel in de periode van 1950
t/m 1970. In 1950 was het aantal arbeidsplaatsen in alle bedrijfstakken samen 2100. In 1970
waren er 3272 arbeidsplaatsen. Zie in de tabel hoe de werkgelegenheid was verdeeld onder de
diverse sectoren. Bron: Sociaal economisch onderzoek boxtel, 65.

5

De informatie in par 4.1 t/m 4.4 is grotendeels afkomstig van J.A. Pel, Economische bedrijvigheid in transitie ,
Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1994, p. 270 t/m 288.
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Het meest opvallende hierbij is de sterke ontwikkeling van de metaal en chemische industrie
en de terugval van de textielnijverheid, die naar de vijfde plaats zakte. De laatste drie klassen
uit de tabel hadden in 1970 een aandeel van bijna 74 procent van het totaal aantal
arbeidsplaatsen. Dit is een groei van ruim 22 % in vergelijking met 1930. Boxtel behoorde
daarom tot de top van de gemeenten in Brabant. Er werden nieuwe bedrijven gesticht, die
gekwalificeerde werkgelegenheid en hogere lonen brachten. Dit waren vooral bedrijven uit de
metaal- en chemische industrie. O.a. De chemische fabriek INSECTO (dochter van Organon
1947), metaalbedrijf HYDRAUDINE (1954) en metaalbedrijf HEESEN (1955). Met deze
nieuwkomers werd de stuwende bedrijvigheid in Boxtel aanzienlijk versterkt. Daarnaast werd
de textielindustrie, de oudste industriële activiteit van Boxtel, steeds kleiner. Tussen 1950 en
1970 neemt het aantal arbeidersplaatsen in deze industrie af van 442 naar 220 (van 21% van
de totale werkgelegenheid naar 6,7%). De nieuwe bedrijven zorgden voor veel extra
werkgelegenheid. En de werkgelegenheid groeide in die bedrijven tussen 1950 en 1960 met
75 %. In de bestaande bedrijven was dit met 35% een stuk lager.
4.3 De nieuwe motor: de metaalindustrie
Na enkele minder gunstige jaren verbeterde de situatie in de metaalindustrie sterk vanaf
1952. Deze bedrijfstak, in de nationale en de Brabantse economie al vóór de Tweede
Wereldoorlog tot de grote stuwers behorend, werd nu ook de motor van de industriële
bedrijvigheid in Boxtel. Er werd geïnvesteerd en de export groeide. Deze bedrijfstak draaide
tussen 1950 en 1970 in het algemeen gunstig. Enkele bedrijven uit deze sector die als eerste
bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein Ladonk aangetrokken werden zijn Van Geel (1955),
Hydraudine (1954)en Heesen (1955). Een aantal andere bedrijven uit deze sector vestigden
zich in Boxtel zelf.
Van Geel was een van de grootste na-oorlogse bedrijven in Boxtel. Het was een 'fabriek van
Verlichtingsartikelen’. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf snel uit. Van Geel
verwierf grote opdrachten van onder andere de Nederlandse Spoorwegen en DAF. In 1957
werkten er ongeveer honderd arbeiders. In 1973 was dit opgelopen tot 377. Hydrodine, een
fabriek voor hydraulische apparaten, werd opgericht door D. Huijgen en J.G. Van As. Zij
waren in het begin de enige twee arbeidskrachten . Al snel werd het personeel uitgebreid. In
1970 werkten 109 mensen bij dit bedrijf. De omzet bedroeg in 1970 bijna 7 miljoen gulden.
De machinefabriek 'N.V. Heesen' ging in Boxtel in 1955 van start. Het bedrijf was in 1901 in
Amsterdam opgericht. En produceerde aanvankelijk vooral motoren voor binnenschepen.Na
de Tweede Wereldoorlog liep de binnenschipperij terug, zodat Heessens afzet in gevaar
kwam. Het bedrijf schakelde over op de productie van machines voor de veevoederindustrie.
Die vonden vooral afzet in Duitsland en België. Heesen koos voor een nieuwe vestiging in
Boxtel vanwege de centrale ligging en de goede spoorwegverbindingen. In 1955 werkten er
ongeveer vijftien personen in het bedrijf, in 1968 was dat opgelopen tot 65.
Andere nieuwe bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein Ladonk waren Katan (1960,
eenvoudige plastic artikelen), Insecto (1947, producent insectenbestrijdingsmiddelen) en
Heussen Gloeilampenfabriek (1953, producent gloeilampen voor de autoindustrie).
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4.4 Industrieel klimaat
Zoals hierboven gemeld begon voor de Boxtelse industrie na de Tweede Wereldoorlog een
nieuwe periode. Boxtel deed het goed. Dit was opvallend omdat Boxtel toch ook enkele
nadelen had voor ondernemers. Het nieuwe industrieterrein lag ongunstig ten opzichte van
de verbindingen over de weg en ook de ontsluiting van het industrieterrein richting Rijksweg
kwam niet tot stand met als gevolg dat het zware verkeer zich door de smalle straten van de
kom moest wringen. Ook de ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf verliep niet zo
makkelijk. De eerste fase van het bedrijventerrein (13 ha) was in 1960 volledig uitgegeven. De
aanleg van de tweede fase (25 ha) verliep uiterst moeizaam. De goedkeuring van de plannen
door het provinciaal bestuur duurde jaren. In 1967 kwam de zaak pas rond. Tenslotte lag
Boxtel ook nog vlakbij industriecentra Eindhoven, Tilburg en Den Bosch en was geen
kerngemeente (minder financiële middelen).
Welke ondernemers kozen ondanks deze nadelen toch voor Boxtel en waarom? Boxtel was
niet geschikt voor expansieve, ongekwalificeerde industrialisatie. Die hoorden thuis in grote
stedelijke industriecentra. Het industrieel klimaat in Boxtel was wel aantrekkelijk voor kleine
en middelgrote bedrijven. Verder waren de nieuwe bedrijven geen van allen sterk gebonden
aan hun standplaats en dus betrekkelijk vrij in hun keuze. En wat waren de motieven voor
ondernemers om zich in Boxtel te vestigen?
Een enquête van het ETIN uit 1960 onder ondernemers, die zich van elders in Boxtel
vestigden, gaf de volgende uitkomsten6:
–
–
–
–
–
–
–

Voorkeur voor kleinere gemeente;
Gunstige arbeidsmarkt;
Een agrarische omgeving;
Een centrale ligging en het knooppunt van spoorwegen;
het positieve ondernemersklimaat door de houding van het gemeentebestuur;
De aanwezigheid van goed onderwijs;
Recreatieve mogelijkheden.

Deze factoren hebben dus bijgedragen aan de verrassend gunstige industriële ontwikkeling
van Boxtel en de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Ladonk. Dit bedrijventerrein
heeft een enorme groei doorgemaakt sinds 1960 en de komst van de eerste bedrijven Van
Geel (1955), Hydraudine (1954)en Heesen (1955). Dit bleek al uit de enorme toename van de
werkgelegenheid tot 1970. Hoe de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in Boxtel verder
is gegaan komt nu kort aan bod.
4.5 Ontwikkeling bedrijventerrein Ladonk7
De eerste industriële activiteiten op het grootste bedrijventerrein van Boxtel, Ladonk, dateren
van rond 1900 en bevonden zich vooral in de zone grenzend aan de spoorlijn. De planmatige
ontwikkeling van bedrijventerrein Ladonk kwam in de jaren ’50 van de 20ste eeuw op gang,
waarbij het agrarisch grondgebruik langs de uitvalswegen geleidelijk vervangen werd door
industriële bedrijvigheid. Meestal waren dat relatief kleinschalige productiebedrijven die zich
vestigden langs de Ladonkseweg, Van Salmstraat en Mijlstraat. Tegenwoordig herinneren
6

J.A. Pel, Economische bedrijvigheid in transitie , Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw, Stichting
Zuidelijk Historisch Contact, 1994, p. 288.
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De informatie in par. 4.5 is grotendeels afkomstig van Gemeente Boxtel, Ontwikkelingsplan Ladonk, juli 2011.
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slechts enkele bomenrijen en oude woningen aan de Mijlstraat aan de vooroorlogse periode
(zie bijlage).
In de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw vond een gestage uitbreiding van Ladonk plaats in
zuidwestelijke richting. De Ladonkseweg, de Kruisbroeksestraat,de Industrieweg, de
Schouwrooij, de Havervelden en Hemelrijk werden achtereenvolgens aangelegd en de
tussengelegen gronden werden verkaveld.
De meest recente uitbreiding gaat over ‘Ladonk III’, het blok rondom de Staarten (tussen
Mijlstraat en Loxvenseweg) dat dateert uit de negentiger jaren van de twintigste eeuw. Zo’n
beetje tegelijkertijd werd ook de Keulsebaan aangelegd, inclusief een tunnel onder de
spoorlijn: de nieuwe verbinding met de snelweg A2. De bestaande spoorwegovergang
bijBoseind werd opgeheven en Boseind werd een doodlopende erfontsluitingsweg.De
gronden voor Vorst zijn aan het einde van de jaren negentig aangekocht door de gemeente
met de bedoeling hier een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. De gronduitgifte is echter
stil komen te liggen vanwege het ontbreken van juridische kaders.Er zijn weinig tastbare
historische overblijfselen te vinden op Ladonk; het gebied is in de eerste plaats een
functioneel bedrijventerrein met hoofdzakelijk naoorlogse bebouwing. Bijzonder is de
onverharde, met bomen omlijnde Scheepdonkseweg. Deze leidt vanuit het groene landschap
diep het bedrijventerrein in. Verder hebben alleen een paar vooroorlogse woningen langs de
Mijlstraat mogelijk enige cultuurhistorische waarde.
Er blijkt dat het plangebied momenteel een kleine 150 bedrijven telt (circa 6.000
arbeidsplaatsen) uit een quick-scan inventarisatie van de aanwezige bedrijvigheid in Ladonk
begin 2011.
Deze globale inventarisatie is als volgt:
Categorie
Industrie

Omschrijving
Productie, bewerking en
reparatie
Afvalinzameling en sanering

Aantal
39

Percentage
26%

4

3%

Aannemer, installateur,
leverancier
Transport, op- en overslag,
logistiek
Handel in auto’s, boten en
caravans
Tussen producent en
detailhandel
Balieverkoop aan consumenten

20

14%

4

3%

19

13%

5

3%

6

4%

14

9%

Commerciële
dienstverlening

Drukkerij, uitgeverij, reclame,
ICT
Zakelijke en persoonlijke
diensten

33

22%

Maatschappelijk
e dienstverlening

Openbaar bestuur, onderwijs,
zorg

4

3%

148

100%

Recycling
Bouwnijverheid
Vervoer
ABC-bedrijven
Groothandel
Detailhandel
Media

Totaal

Bron: Gemeente Boxtel, Ontwikkelingsplan Ladonk, juli 2011, p. 25.
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Uit de tabel blijkt dat voor Boxtel de industriesector nog altijd beeldbepalend is. Ook de
bouwnijverheid doet het nog altijd goed. De sector commerciële dienstverlening wordt steeds
groter. Verder is er een grote diversiteit aan bedrijven op Ladonk. Er is op Ladonk altijd een
grote diversiteit aan bedrijven zonder kenmerkende samenhang geweest. Dit wordt een
zogenaamd gemengd bedrijventerrein genoemd; weliswaar met een overwegend lokaal
karakter (ruim driekwart van de gevestigde bedrijven komt uit Boxtel), maar ook met een
duidelijk regionale functie en zelfs enkele internationaal opererende bedrijven (VION en
Bosch Rexroth). Sommige bedrijven die zich als eerste vestigden op het bedrijventerrein zijn
er nog steeds gevestigd. Dit zijn Van Geel (1955) en Hydraudine (1954). Deze bedrijven zijn,
zoals veel bedrijven, enorm gegroeid in de 20ste eeuw.
Hieronder een overzichtskaart van het huidige ontwikkelingsplan van Ladonk.
overzichtskaart van het huidige ontwikkelingsplan van Ladonk.

5. Huidige ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Boxtel8
5.1. Inleiding
Kernkwaliteiten van Boxtel zijn de sterke economische ontwikkeling en structuur. De
industrie heeft een stevige positie in Boxtel. Dit is van belang, want industriële bedrijvigheid
is vaak spin in een web van toelevering- en afzetrelaties waardoor hun regionale toegevoegde
waarde zich ook uitstrekt over andere sectoren. Bijna de helft van het totaal aantal van 12000
banen in Boxtel bevindt zich op een bedrijventerrein. (in 2011 waren er ongeveer 150
bedrijven en 6000 arbeidsplaatsen op een bedrijventerrein). Eerder was al ter sprake
gekomen dat in 1950 het aantal arbeidsplaatsen in alle bedrijfstakken samen 2100 was en in
1970 3272. De werkgelegenheid is de laatste decennia dus enorm toegenomen.
8

De informatie in par 5.3 is grotendeels afkomstig van Gemeente Boxtel, Ontwikkelingsplan Ladonk, juli 2011.
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Binnen de regio ligt dit percentage alleen hoger in de gemeente Oss. De industriële sector
heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie; ruim 30% van alle banen is in deze sector te
vinden. Speerpunten zijn o.a. agri-business (dit is het geheel aan agrarische bedrijven,
inclusief opslag, transport, handel, verkoop aan de consument en inclusief de toeleverende en
ondersteunende bedrijven) en de metaalindustrie. Het grootste deel van de bedrijvigheid in
Boxtel is lokaal of regionaal georiënteerd. Daarnaast is er een aantal grootschalige
internationale bedrijven gevestigd, zoals VION en Bosch Rexroth. De vestiging van deze
bedrijven in de gemeente is veelal vanuit historie gegroeid. De sterke ‘emotionele’
gebondenheid aan de gemeente is één van de redenen dat deze ondernemingen nog steeds in
Boxtel gehuisvest zijn en willen uitbreiden binnen Boxtel.
De gemeente beschikt over vijf bedrijventerreinen met een omvang van circa 140 hectare
bruto en 110 hectare netto. Hiervan is inmiddels circa 93 hectare uitgegeven. Het aanbod
concentreert zich op Ladonk (100 hectare bruto) en Vorst (27 hectare bruto). Van de 27
hectare op Vorst kan echter slechts een klein deel terstond worden uitgegeven. De overige
hectares zijn pas beschikbaar als Vorst B en C bouwrijp zijn gemaakt.
5.2 Huidige ontwikkelingen op bedrijventerrein Ladonk
Hieronder wordt tenslotte ingegaan op de huidige ontwikkelingen op het bedrijventerrein
Ladonk in Boxtel. Het doel van de gemeente Boxtel zal zijn om de bedrijventerreinen in
Boxtel tot duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen. Dit is in de huidige tijd standaard.
Ontwikkelingsplan
In de huidige tijd wordt de ontwikkeling van een bedrijventerrein steeds professioneler
aangepakt. Voor Ladonk, het grootste bedrijventerrein in Boxtel, betekent dit het volgende:
•
Het ontwikkelingsplan Ladonk is veel omvattend. Er is een bestemmingsplan (welke
bedrijven morgen zich vestigen op het terrein?), een beeldkwaliteitsplan (hoe ziet het terrein
eruit?), een verkeersplan, een herstructureringsfonds (om het bedrijventerrein op te
knappen, een gebiedsmarketingsplan (hoe wordt het bedrijventerrein gepresenteerd?) en en
uitgifteprotocol (hoe worden de bedrijfspercelen uitgeven en aan wie).
•
Verder is er parkmanagement (een professionele organisatie die de ontwikkelingen op
het bedrijventerrein stuurt) en accountmanager (financiën) en een
bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente (contactpunt van de gemeente voor bedrijven).
Ontwikkelingsvisie
De hoofddoelstelling van de ontwikkelvisie is de verbetering van het verblijfs- en
vestigingsklimaat op het bedrijventerrein:
• Goede ontwikkelingsmogelijkheden voor alle deelgebieden;
• Goede match tussen gebruiksfunctie (‘business as usual’) en uitstraling terrein; en
• Goede bereikbaarheid voor ondernemers, hun bezoekers en leveranciers.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk onderwerp in het beleid van de gemeente Boxtel.
Ook in Ladonk timmert Boxtel aardig aan de weg. Het Rabobank Datacenter is het meest
11
duurzame datacenter van Europa. Een andere duurzame ingreep is de realisatie van warmtekoude opslag (WKO), bijvoorbeeld bij VDL en Conval. In de nota Duurzame Ontwikkeling
Boxtel (2008) is vastgesteld dat op nieuwe bedrijventerreinen duurzaamheid (in bouw en
bedrijfsvoering) een uitgangspunt moet zijn. Om een bedrijventerrein duurzaam te
ontwikkelen moet worden gelet op zowel de sociaalmaatschappelijke aspecten (people),
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bescherming van het milieu (planet) en economische ontwikkeling (profit). Een evenwicht
tussen deze drie pijlers is van groot belang. Verder moet bij de duurzame ontwikkeling van
een bedrijventerrein gelet worden op:
1. De fysieke inrichting van het terrein.
2. De samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijfsleven en overheid.
3. Het individuele bedrijfsniveau. Een duurzaam bedrijventerrein zonder duurzame bedrijven
bestaat tenslotte niet.
5.3 Foto's van huidige situatie op Ladonk
Hieronder staan nog een aantal foto’s van het bedrijventerrein Ladonk. Dit geeft een beeld
van het het bedrijventerrein.

12

Canon van Boxtel

Pagina 13 van 15

.
Literatuur,
J. Coenen, Boeren & Burgers, Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en
Gemonde, Æneas, Boxtel.
Gemeente Boxtel, Ontwikkelingsplan Ladonk, juli 2011.
J.A. Pel, H., Boxtel toen en nu, leven en werken 1850-1970, Denkend aan Brabant, 1991,
Van Geyt, blz. 16.
J.A. Pel, H., Boxtel toen en nu, leven en werken 1850-1970, Denkend aan Brabant, 1991,
Van Geyt, blz. 17.
J.A. Pel, Economische bedrijvigheid in transitie , Boxtel in de negentiende en twintigste
eeuw, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1994 , p. 270 t/m 288.
P. Timmermans e.a. Redactie, Brabantse biografieën deel 7, Boxtel en Liempde, Stichting
Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch, 2006.

14

Canon van Boxtel

13
Pagina 15 van 15

