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INTRODUCTIE

Het schetsontwerp voor het centrum van Reusel wordt in dit rapport
toegelicht. Het is een uitwerking van het centrumplan zoals deze eerder
is gepresenteerd in de centrumvisie voor Reusel. Het ontwerp laat op
hogere schaal de hoofdkeuzes en indelingen zien die van belang zijn. Op
een lagere schaal zijn ook al keuzes gemaakt over detaillering van het plan,
zoals keuzes voor beplanting en materialen. Het schetsontwerp is de basis
voor het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Op de plankaart zijn de
indeling van de openbare ruimte, wegprofiel, parkeren en de groenstructuur
(bomen, wegbermen en groene ruimtes/parken) aangegeven.
1.1 INTERACTIEF PLANPROCES
De uitwerking van de afzonderlijke onderdelen van het centrumplan is
gedaan door drie werkgroepen; Verkeer en Openbare Ruimte; Cultuur,
maatschappelijk, evenementen en wonen; en Winkelen en Horeca. In
de werkgroepen zijn de randvoorwaarden en kaders bepaald, is de
input vanuit de bewonersbijeenkomst getoetst en zijn de (tussentijdse)
producten besproken en aangescherpt. In de klankbordgroepen worden
integraal de resultaten van de afzonderlijke werkgroepen gepresenteerd.
Door de klankbordgroep wordt de uitwerking vervolgens beoordeeld en
bediscussieerd.
1.2 HERHALING: CENTRUMVISIE
Het “gehuchtenlandschap” van de Kempen is al jaren in ontwikkeling en zal
zich blijven ontwikkelen. Het is zaak om die ontwikkelingen zo te geleiden
dat huidige knelpunten oplossen en kansen die er zijn benut worden. Als
het lukt om de bestaande kwaliteiten te koesteren en verder uit te bouwen,
kan de functionaliteit van het centrum verbeterd worden en ontstaat er een
mooier centrum.
1.2.1 Een bereikbaar boodschappendorp
Voor het centrum van Reusel is het maken van een goed en onderscheidend
functionerend boodschappendorp uitgangspunt. Deze functie kan als
aanjager gezien worden voor de functies die sfeer bepalen in het centrum
van Reusel; winkelen, wonen en verblijven.
Door een goede balans te vinden tussen deze, elkaar versterkende
functies, verbetert de leefbaarheid en wordt het aantrekkelijker om het
centrum van Reusel te bezoeken. Goede bereikbaarheid, zichtbaarheid
en parkeervoorzieningen zijn essentieel. Het centrum van Reusel moet
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zich richten op aankomen, verblijven en weer vertrekken. Dit is mogelijk
door het creëren van een ‘nieuwe Markt’ over de Wilhelminalaan heen,
bereikbaar voor voornamelijk bestemmingsverkeer.
1.2.2 Groener en meer gericht op verblijf
De visie spreekt zich uit voor het versterken van het groene karakter in het
centrum. Zo krijgt de ‘groene long’ meer plek. Met de herinrichting van
ruimtes en profielen ontstaat er meer ruimte voor groenstructuren en wordt
het park aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan doorgetrokken over het
Kerkplein tot en met het Deken Van Der Wee park. De openbare ruimte zal
meer ingericht worden op verblijf en aangenaam verpozen. Comfortabel
meubilair, mooi uitgebalanceerde verlichting, kunst en groen maken
het verblijven de hele dag en avond aangenaam. Daarbij zal er op twee
plekken ruimte zijn voor evenementen. Zo blijven de weekmarkt en andere
evenementen (bijvoorbeeld de Winterfeesten) voor het centrum behouden
en is er ruimte voor nieuwe evenementen.
1.2.3 Verschillende sferen geven smaak aan het centrum
In de visie worden de verschillen versterkt. Hierbij worden een vijftal
gebieden onderscheiden, namelijk de ‘nieuwe Markt’, het Kerkplein,
de Kerkstraat en de Brinck (Dorpsbron), de Schoolstraat en de
Horecaboulevard (uitgaansgebied aan de Wilhelminalaan). Elk van deze
gebieden heeft een eigen sfeer en krijgt een eigen gebruik. De nieuwe
Markt vormt een nieuw functioneel winkelhart voor het centrum. Het
Kerkplein is een culturele pleisterplaats in het centrum. De Kerkstraat en
de Brinck zijn historische straten en plekken die gekoesterd worden. De
Schoolstraat zal met een herinrichting beter verbonden worden met de
‘nieuwe Markt’ en de Horecaboulevard zal een transformatie ondergaan
van verkeersader tot verblijfsgebied.
1.3 Visie: Verkeer
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan (GVVP) wordt ingezet
op het ontmoedigen van doorgaand (zwaar) verkeer door de kernen
van de gemeente. De gemeente neemt de Wilhelminalaan over van de
provincie en waardeert deze af. De Wilhelminalaan wordt onderdeel van
het centrum en is niet meer een aparte verkeersroute dwars door Reusel
heen. De verblijfskwaliteit verbetert op deze manier en doorgaand verkeer
wordt buiten de kern om afgewikkeld. Parkeerregulering in de vorm van
een blauwe zone is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Hierdoor blijven
de parkeerplaatsen bij de winkels beschikbaar voor de bezoekers van
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het centrum. Buiten het kernwinkelgebied moeten parkeerplaatsen voor
langparkeerders beschikbaar zijn.
1.4 Visie: Wonen
Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad het sturingskader voor
actuele woningmarktvraagstukken vastgesteld; De Woonvisie 20182023. De woningmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Na jaren van
crisis trekt de woningmarkt aan en neemt het aantal woningtransacties en
nieuwbouwontwikkelingen weer toe. Daarnaast heeft de crisis geleid tot
een duidelijke aanscherping van de hypothecaire mogelijkheden. Dit heeft
consequenties voor de verhuismogelijkheden van diverse doelgroepen op
de woningmarkt. Ook over de extramuralising van de zorg is de afgelopen
jaren meer duidelijkheid gekomen.
In de woonvisie 2018-2023 zijn de belangrijkste thema’s op het gebied
van wonen vastgelegd. Binnen deze visie zijn vijf thema’s opgenomen:
Prioriteiten stellen voor nieuwbouw
1.
2.
Voldoende betaalbare huur
Investeren in de bestaande voorraad
3.
4.
Wonen en zorg
Passende huisvesting voor arbeidsmigranten
5.

N i eu w
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R eusel
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Wilhelminalaan met gemeentehuis

Wilhelminalaan vanaf Schoolstraat

Wilhelminalaan met Markt
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Markt

Markt-Kerkplein steeg

Zuidzijde Wilhelminalaan
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De Lend met parkeerplaatsen, laad- en loszone

Schoolstraat, bij de rotonde
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Wilhelminalaan, oostzijde

Zichtlijn over de Markt en het Kerkplein naar de Kerk

Dorpsbron/“De Brinck”
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Fietsroute over het Kerkplein

Schoolstraat/Zeegstraat

Groeneweg
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Kerkstraat

Lindestraat

De Lend
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1.5 Centrumplan
voor Reusel

Nieuw

hart

In het uitwerking van de centrumvisie in
het centrumplan worden de verschillende
gebieden
verder
uitgewerkt.
De
focuslocaties zijn de nieuwe Markt, het
Kerkplein, het park, de Kerkstraat, de
Schoolstraat, de Lend en de Wilhelminalaan
(horecaboulevard) die deze gebieden
allemaal aan elkaar verbind.
1.5.1 De nieuwe Markt
De nieuwe Markt is het gebied van de
bestaande Markt, Wilhelminalaan ter
hoogte van de Markt en het gebied voor de
Sint Jozefschool. De kern van de nieuwe
Markt is één groot plein dat over de huidige
Wilhelminalaan heen getrokken wordt.
Dit plein wordt een functioneel plein met
parkeren en rondom een brede zone voor
wandelen en bomen. Op dit plein wordt
de weekmarkt gehouden, in het hart van
het dorp. De inrichting van het plein is
sfeervol en functioneel. De Wilhelminalaan
zal onderdeel worden van het plein
en over het plein heen geleid worden.
Hiermee wordt de zichtbaarheid van het
centrum enorm vergroot. Aan de zuidzijde
van het plein (aan de zuidzijde van de
Wilhelminalaan) is op de kop van het plein
een supermarkt gepositioneerd. Goed
zichtbaar vanaf de doorgaande routes.
Hiermee wordt optimaal ingespeeld op
Reusel als boodschappendorp. De overige
wanden van het plein worden maximaal
ingevuld met winkels of voorzieningen.
De Sint Jozefschool zal een bijzonder
object aan het plein worden met winkels
in de plint en woningen op de verdieping.
Enkele bestaande gebouwen langs de
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Markt hebben nu nog luifels. Waar mogelijk
worden deze bij voorkeur verwijderd,
bijvoorbeeld in de zichtlijn naar de kerk
vanaf de Markt.
Boven de supermarkt komen woningen
zodat het gebouw op de kop van het plein
dient als ruimtelijke beëindiging van het
plein. Dit gebouw krijgt maximaal 4 lagen (3
lagen met wonen in de kap). De supermarkt
krijgt zijn gezicht aan het plein en wordt
aan de andere zijde ingepast in het park.
Dit wordt gerealiseerd door hier een talud
aan te brengen tegen het gebouw en
daarmee het park door te trekken tot op
de supermarkt. Aan de oostzijde van de
supermarkt komt een woongebouw haaks
op de Wilhelminalaan te staan met zijn
voeten in het park.
De Wilhelminalaan wordt afgewaardeerd
en heringericht als een dorpsstraat die
past bij de schaal en maat van Reusel.
De verkeersfunctie verdwijnt hier voor
doorgaand verkeer, dat wordt buiten de
kern om gefaciliteerd. Verkeer dat geen
relatie heeft met Reusel wordt gestuurd
om van andere routes gebruik te maken.
Dat reduceert vreemd verkeer en zorgt
voor een betere verblijfskwaliteit in de kern,
zonder dat het probleem zich verplaatst. De
ruimte die overblijft wordt gebruikt om meer
verblijfsruimte, parkeren en groen te maken.
De hoek bij de rotonde wordt gekenmerkt
door het bestaande schoolgebouw Sint
Jozef. Dit gebouw bepaalt in sterke mate
de sfeer en uitstraling van deze plek. Op
de plek van het voormalige gemeentehuis
komt nieuwbouw die in uitstraling, maat
en dakhelling past bij het schoolgebouw.
Deze nieuwbouw wordt ingevuld met

Thema “Verkeer en Stedenbouw” (Uit: Centrumvisie Een nieuw hart voor Reusel, 2017)

Thema “Winkels en horeca” (Uit: Centrumvisie Een nieuw hart voor Reusel, 2017)
N I E UW
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woningen. In sfeer en sereniteit wordt hier
aangesloten op de Groeneweg (o.a. het
Fraterhuis). Deze gebouwen staan aan de
Wihelminalaan met een brede lommerrijke
voorruimte. Aan de achterzijde van deze
gebouwen wordt het nu onverharde
terrein ingericht als parkeerterrein voor
de supermarkt. De huidige hoeveelheid
parkeerplaatsen wordt gehandhaafd.
1.5.2 Het Kerkplein
Het huidige kerkplein functioneert al als
een plein en kent een sterke tweedeling
(zowel ruimtelijk als in materiaal) met het
zg. ‘trouwlaantje’ in het midden. Om deze
tweedeling te verminderen wordt er sterk
ingezet op een eenduidig plein met één
vloer, beplantingselementen en parkeren
als geheel. Er wordt voorgesteld om het
plein te vergroenen en verblijven meer
plek te geven. De huidige parkeerfunctie
zal worden aangepast, zonder afname van
het aantal parkeerplaatsen op dit moment,
om ruimte te kunnen maken voor groen en
verblijf.
Op het kerkplein zullen enkele bomen
toegevoegd worden en wordt gedacht aan
grote, groene zitelementen die verspreid
op het plein staan. Het slim kunnen
schuiven of (ver-)plaatsen van meubilair is
een voorwaarde om het kerkplein ook als
evenementenplein te kunnen gebruiken.
Voor het kerkplein is de relatie met de
andere gebieden van belang. Zo wordt
er geïnvesteerd in een goede relatie
met de nieuwe Markt. Dit wordt onder
andere gerealiseerd door een langzame
verkeerroute op het oude tracé van de
Wilhelminalaan. De doorsteek tussen
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de bestaande bebouwing door wordt
opgeheven voor gemotoriseerd verkeer.
Bij eventuele herontwikkeling van het
gemeentehuis is het van belang een
toegankelijke en transparante functie in de
plint te positioneren. Voor het gemeentehuis
zal ruimte blijven om deze functies te
kunnen faciliteren. Het huidige CC De Kei
wordt gerenoveerd. In de nieuwe opzet is
een goede relatie in gebruik van CC De Kei
met het plein van evident belang. Het terras
van CC De Kei wordt uitgebreid. Het plein
wordt ook gebruikt voor evenementen.
1.5.3 De Kerkstraat
De Kerkstraat kent een soort autonome
ontwikkeling in de bestaande panden
die goed aansluit op het karakter van de
straat. Verdere soortgelijke ontwikkelingen
worden toegejuicht en waar het kan,
verder gefaciliteerd. Voorkomen moet
worden dat de panden en voorzieningen
aan de Kerkstraat op gaan schalen. Qua
inrichting is de Kerkstraat in hoofdlijnen
goed en vraagt slechts om beperkte
herinrichting. De sfeer en het karakter zijn
sterk historisch en appelleren aan een
sfeer die zeer Kempisch aandoet en die
je verwacht in dit gebied. Een sfeer die
geliefd is bij de bewoners en toeristen. De
straat zou vlak herstraat moeten worden en
van het trottoir langs de winkels kan meer
een eenheid gemaakt worden. Tevens
zou het aanliggende park meer ingericht
kunnen worden om te verblijven. Het park
kan daarnaast een functionele schakel zijn
tussen aanliggende straten en de kern.
1.5.4 De Schoolstraat
De Schoolstraat wordt op termijn
heringericht tot een straat die meer gericht

Thema “Wonen en Zorg” (Uit: Centrumvisie Een nieuw hart voor Reusel, 2017)

Thema “Cultuur” (Uit: Centrumvisie Een nieuw hart voor Reusel, 2017)
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is op verblijf en minder op afwikkeling van
verkeer. Dit reduceert de hoeveelheid
verkeer en zorgt ervoor dat er makkelijker
kan worden overgestoken. Ook zal de
groene structuur steviger aangezet worden
en wordt er ingezet op een sterke relatie
met de nieuwe Markt. Voor een functionele
relatie met de rest van het centrum is een
veilig oversteekbare weg essentieel. Bij
de herinrichting zal de Schoolstraat zijn
dorpse, Kempische karakter terugkrijgen.
Het karakter van de individuele panden in
de Schoolstraat wordt behouden. Ook hier
is het van belang om de panden niet te veel
te laten opschalen. Juist kleinere panden
kunnen bijdragen aan een sterkere sfeer en
eigenheid van de Schoolstraat. Bij voorkeur
wordt de uitstraling van het gebouw van de
huidige Emté verbeterd aan de zijde van
de Schoolstraat. Voor de achtergevels van
de winkels aan de Markt zal onderzocht
moeten worden wat de mogelijkheden zijn
om de uitstraling ook hier te verbeteren.
1.5.5 De Wilhelminalaan als horecaboulevard
Een deel van de Wilhelminalaan is
momenteel regionaal uitgaansgebied.
De horeca is hier vooral gericht op
‘uitgaan’. Met de effectuering van
het verkeerscirculatieplan zal ook de
verkeersfunctie van de Wilhelminalaan op
dit gedeelte afnemen. Dat betekent dat
er meer ruimte ontstaat voor verblijf. Met
een herinrichting kunnen de trottoirs en
terrassen bij de bestaande horeca worden
uitgebreid. In combinatie met een stevige
groenstructuur kan de straat daardoor een
vriendelijkere uitstraling krijgen.
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1.5.6 De Lend
De Lend is een straat die enigszins om
het centrum heen ligt. Achter het centrum
kenmerkt de straat zich door een karakter
dat vooral bepaald wordt door parkeren
en achtergevels van winkels. Dit gedeelte
is ook een entree voor het centrumgebied,
met in deze vorm een minimale uitstraling.
In de visie is voorzien in een ruimtelijke
verbetering van dit deel van De Lend. Het
voorstel is om een royaal parkeerplein
met bomen te maken. Deze ruimte wordt
gemaakt door de bestaande winkels,
tussen Markt en De Lend, in te korten. De
ruimte die daarmee gemaakt wordt, wordt
besteed aan parkeren, een verzorgde
inrichting van het openbaar gebied en
voor het toevoegen van woningen aan de
achterzijde van de winkels.
1.5.7 Verkeer
In de doorvertaling van voorgaande naar
verkeer, betekent dit de realisatie van een
verblijfsgebied in het centrum van Reusel
met een maximum snelheid van 30 km/uur
of lager.
Ook de Schoolstraat wordt verblijfsgebied
vanaf de rotonde in noordelijke richting
tot aan de Lindestraat. Zo ontstaat
een aangesloten verblijfsgebied en zijn
ook de winkels aan de westzijde van
de Schoolstraat makkelijk te bereiken.
Bij het inrichten van het verblijfsgebied
hebben de langzaam verkeer deelnemers
de hoogste prioriteit (brede trottoirs en
fietsvoorzieningen). Daarna volgt inrichting
voor het gemotoriseerde verkeer. Langs
de oostzijde van de Wilhelminalaan
is uitbreiding van het verblijfskarakter
wenselijk. Daardoor wordt de horeca

beter betrokken bij het centrum en vormt
een heringerichte Wilhelminalaan in het
centrum een geleidelijke overgang van
verkeersfunctie (N284) naar verblijfsfunctie.
Voor zowel de Schoolstraat als de
Wilhelminalaan wordt ingezet op een
inrichting die wel het verkeer dat er moet
zijn kan verwerken. Verkeer dat hier geen
herkomst of bestemming heeft wordt
om Reusel heen geleid. Ook moet het
verkeer dusdanig kunnen doorrijden,
dat de omliggende woonstraten niet
als alternatieve doorgaande route gaan
functioneren.
Vrachtverkeer moet fysiek mogelijk blijven,
bijvoorbeeld voor de bevoorrading van
winkels, maar is alleen toegestaan voor
bestemmingsverkeer. Doorgaand zwaar
verkeer, ook landbouwverkeer, wordt uit
het centrum geweerd en buiten de kern om
afgewikkeld. Routes in het centrum worden
afgestemd op het openbaar vervoer.
1.5.8 Parkeren
Voor
autoverkeer
moeten
in
het
centrum voldoende, goed bereikbare
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Het
invoeren van een blauwe zone is vooralsnog
niet noodzakelijk. De mogelijkheid daartoe
wordt wel open gehouden als blijkt dat
parkeerplaatsen structureel bezet worden
door personeel en bewoners.
Door toevoeging van de supermarkt,
detailhandel en extra wooneenheden aan
de zuidzijde van het plein zijn er 80–145
parkeerplaatsen extra nodig. Dit aantal
is berekend met behulp van de landelijke
kencijfers, waarbij een bandbreedte
wordt gehanteerd. Bij deze berekening

is aangenomen dat het volgende aan het
centrum wordt toegevoegd of gesaneerd:
• supermarkt zuidzijde Markt
• in totaal circa 67 wooneenheden
• detailhandel op de locatie oude
gemeentehuis – Sint Jozefschool
• detailhandel voor Blokker
• verkleinen van winkelruimte aan De
Markt (achterzijde winkelruimte tegen
de Lend)
1.5.9 Winkels en horeca
De
belangrijkste
ingreep
op
detailhandelsgebied is het positioneren van
een publiekstrekker van maximaal 2.000
m2 bruto vloeroppervlak op de zuidelijke
kop van de Markt in de vorm van een fullservice supermarkt. Deze trekker moet in
staat zijn om een belangrijke bijdrage te
leveren aan een hogere koopkrachtbinding.
Uitgangspunten
als
bereikbaarheid,
zichtbaarheid, klantvriendelijk parkeren en
een uitstraling en logistiek die passen in de
omgeving zijn voorwaarden hiervoor.
Door de herinrichting van de Markt en de
Wilhelminalaan (wel doorgaand verkeer
met aangepaste snelheid) zal er interactie
plaatsvinden met bestaande en nieuwe
winkels en andere voorzieningen. De in
omvang beperkte winkelplint (ca. 400 m2
bruto vloeroppervlakte) in de oude Sint
Jozef school zorgt er als schakel voor dat er
geen solitaire supermarkt ontstaat en biedt
de mogelijke ruimte voor enkele winkels
aanvullend aan de supermarkt.
Om het plein aan de westzijde af te maken
kan de ruimte voor de voormalige Blokker
bebouwd worden.
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Aan de noordzijde is het streven een deel
van het winkeloppervlak te saneren aan de
achterzijde (De Lend). Daardoor ontstaat
de mogelijkheid hier een kwalitatief betere
omgeving te maken met een woon- en
parkeerfunctie en een doorsteek naar de
Markt. In die ontwikkeling kan mogelijk ook
de uitstraling van de gebouwen aan de
Markt meegenomen worden.

1.5.10 Wonen
In het centrumplan is alleen aan de nieuwe
Markt woningbouw toegevoegd. In totaal
betreft dit circa 67 wooneenheden in lijn
met de woonvisie en het volkshuisvestelijk
beleid van de gemeente Reusel-De
Mierden. Hierbij kunnen we onderscheid
maken tussen de zuidzijde van de
Wilhelminalaan en de noordzijde.

Er zijn geen plannen voor de oostzijde
van het plein anders dan de aansluitende
verbetering van de openbare ruimte.

Aan de zuidzijde, op de hoek met de
Korenbocht, realiseert Woningstichting De
Zaligheden circa 25 appartementen in de
sociale huursector. Parkeren wordt voorzien
aan de Korenbocht. Op het naastgelegen
terrein aan de Wilhelminalaan en boven
de supermarkt worden circa 12 woningen
ontwikkeld in de duurdere koopsector.
Ondergronds parkeren voor deze woningen
is voorzien vanaf de Groeneweg. Tenslotte
worden op de hoek van de Wilhelminalaan
en Groeneweg en in de Sint Jozef school
circa 20 woningen ontwikkeld.

Per saldo kan circa 1.350 m2 oppervlakte
voor winkels en voorzieningen worden
toegevoegd. De huidige leegstand
bevindt zich voor een groot deel in de
verspreid en buiten het centrum gelegen
detailhandelslocaties. Ondanks de huidige
leegstand is vergroten van het oppervlakte
te rechtvaardigen vanwege de:
• ruimte die wordt geboden aan een
moderne supermarkt met groter
assortiment;
• ruimte die wordt geboden aan
ondernemers om te verplaatsen naar
een
commercieel
aantrekkelijker
centrum (zoals de Action);
• huidige leegstand die voor een deel
het gevolg is van beperkte trekkracht
van het bestaande centrum (dit
manco wordt opgeheven door deze
kwaliteitsimpuls);
• horeca- en andere verblijfsfuncties
die beter passen in het vernieuwde
centrum;
• huidige ondernemers die aangeven
meer oppervlakte nodig te hebben.

• 24 •

BOS C H

S LAB B E R S

1.5.11 Multi Functionele Accommodatie
De nieuwe MFA van Reusel wordt gevestigd
aan het Kerkplein om de thematische
invulling van cultuur- en evenementenplein
te versterken. Hiervoor zijn de locaties
van het CC De Kei en het gemeentehuis
(begane grond) in beeld. In functionele
zin wordt in het onderzoek aansluiting
gezocht bij bovenstaande thematiek van
het Kerkplein.
1.5.12 Duurzaamheid
Voor het centrumplan wordt uitgegaan van
een integrale en duurzame benadering van
het watersysteem en de afwaterketen. Voor
een meer duurzame en milieuvriendelijke
inrichting hiervan wordt zoveel als mogelijk

gedacht aan hergebruik. Daarnaast wordt
er naar gestreefd om regenwater op locatie
te vast te houden door bufferen op locaties
met voldoende beschikbare ruimte. Dit
zijn onder andere de groene zones langs
de Wilhelminlaan (ter hoogte van het
gemeentehuis).
De openbare ruimte wordt ingericht
met duurzame, gebakken materialen en
veel groen. De verlichting bestaat uit
energiezuinig meubilair en daar waar
mogelijk uit hergebruik van bestaand
materiaal. Vervolgens bevordert het
terugdringen van verkeersstromen en
stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer
voor een verbetering van de luchtkwaliteit
waardoor plezier, sfeer en gezelligheid
toenemen.

de zuidzijde van de Wilhelminalaan begin
2022 worden opgeleverd. Parallel aan deze
werkzaamheden wordt de Wilhelminalaan
omgevormd en de Markt opnieuw ingericht.
De overige werkzaamheden in het openbaar
gebied worden aansluitend uitgewerkt.
De resterende gebouwontwikkelingen
liggen in private handen. De gemeente
gaat met partijen in overleg om hiervoor
randvoorwaarden vast te stellen en
gebouwaanpassingen waar mogelijk te
faciliteren.

Parallel aan het bovenstaande wordt
ook de klimaatvisie Kempengemeenten
meegenomen in de ontwikkeling van
het centrum van Reusel. Uitganspunt is
energieneutraal in 2025.
1.5.13 Planning
De voorbereidingen voor de realisatie van
de circa 25 sociale huurappartementen
op de hoek van de Korenbocht en
Wilhelminalaan zijn afgerond en de bouw
is reeds gestart. Aansluitend kan de
ontwikkeling worden opgepakt van de
supermarkt, appartementen boven de
supermarkt, wooneenheden voor ouderen
op de hoek Groeneweg/Wilheminalaan en
winkels in de Sint Jozef School. Rekening
houdende met een uitwerkingstijd van
circa anderhalf jaar, doorlooptijd van de
ruimtelijke ordeningsprocedure van één
jaar en bouwtijd van anderhalf jaar, kan
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2

ANALYSE

De analyse van het centrum bestaat uit een beschrijving van de historie van
Reusel, met betrekking tot het ontstaan van Reusel tussen de gehuchten.
Door middel van een serie thema kaarten wordt er in dit hoofdstuk een
beeld gegeven van onder andere de groenstructuur, voorzieningen en
functies en de huidige verkeerssituatie.
Het plangebied van de uitwerking van het centrumplan in het schetsontwerp
wordt in het kaartje hiernaast aangegeven. Het betreft het huidige centrum,
de Markt, Kerkplein en de straten die hieraan grenzen, en de doorgaande
weg Wilhelminalaan tussen de kruising met de Lensheuvel en de
Beukenlaan. De Dorpsbron is onderdeel van het plangebied, maar is niet
zodanig herontworpen. Door de herinrichting van de aanliggende straten
wordt de relatie met het centrum duidelijker.

U IT W E R K I NG

CE NT R U M VI S I E

R E US E L
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2.1

HISTORIE & HEDEN

Reusel ligt in de Kempen. Een kleinschalig, rijk geschakeerd landschap dat
een aaneenschakeling kent van weides, bossen, heide, beekdalen, dorpen
en buurtschappen. Het bebouwde landschap van de Kempen wordt ook
wel geduid als een ‘gehuchtenlandschap’. Ook Reusel is te kenmerken
als een gehuchtenlandschap. Op de kaartenreeks hieronder is goed
te zien hoe Reusel als dorp is ontstaan. Op de kaart van 1850 zijn de
Dorpsbron en de Lensheuvel als bebouwingsconcentraties zichtbaar. Deze
bebouwingsconcentraties waren met elkaar verbonden door karrensporen,
zandwegen of paden. Op de kruispunten van deze paden zijn driehoekige
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1910

1952

1981

2015

R.K. Kerk aan Kerkplein(park)

St. Cornelius en R.K. Kerk

R.K. kostschool St. Cornelius

bron: https://www.plaatsengids.nl

bron: http://www.erfgoedgeowiki.nl

bron: http://home.kpn.nl

plaatse te herkennen.
Op de kaart van 1910 is goed te zien dat de bebouwing langs de
Schoolstraat en langs de Wilhelminalaan begint op te komen. Zeker aan
de doorgaande route langs de Wilhelminalaan waar rond 1900 een groot
kloostercomplex is gesticht. De Dorpsbron is nog herkenbaar als een losse
groep bebouwing. In die tijd is de Wilhelminalaan ook een spoorverbinding.
Door de jaren heen is te zien dat de ruimte tussen de oorspronkelijke
gehuchten meer en meer bebouwd raakt en dat het kloostercomplex aan
de Wilhelminalaan nog fors uitbreidt.
Langs de Groeneweg worden het fraterhuis en andere woningen in
een naoorlogse stijl gebouwd. Op de kaart van 1981 is voor het eerst
bebouwing aan de noordelijke rand van het centrum van Reusel zichtbaar.
Midden tussen de historische gehuchten wordt “in de wei” een nieuw
centrum gebouwd. In 2004 zijn ook de oost- en westzijde van de markt
en de markt zelf gerealiseerd. Het gemeentehuis wordt daar nog aan
toegevoegd en hierbij is goed te zien dat de Wilhelminalaan verlegd is
richting het zuiden. De historisch logische en directe verbinding langs de
kerk is komen te vervallen.
Conclusie Reusel is een door de jaren heen ontwikkeld en gegroeid dorp.
Een dorp met veel sferen die qua tijdsbeeld sterk uit één lopen.
• De Dorpsbron en de Lensheuvel kennen een historisch karakter. Beide
zijn recentelijk heringericht en stralen dit historische karakter nu weer
uit. De Dorpsbron is een mooie compacte ruimte met bebouwing die
dicht op het plein staat (geen voortuinen). De bebouwing is passend
bij de schaal van het pleintje en het pleintje is voorzien van natuursteen,
verblijfsruimte en groen.
• De Kerkstraat is een historische lijn en laat zich zo ook lezen in de
huidige situatie. Veel groen van het bestaande park en de pastorietuin.
De laan van lindes en de gebakken klinkers versterken dat beeld. Ook
de individuele pandjes, al zijn deze niet alle historisch, dragen bij aan
dat beeld.

N I E UW

HART

VO OR

R E US E L

• 29 •

•

•

•

•

• 30 •

De Schoolstraat kenmerkt zich als een sterk doorgaand lint van zeer
diverse bebouwing en diverse functionaliteit met nieuwbouw, perifere
detailhandel en wonen. De uitstraling van de straat is pover met veel
achterkanten die zich richten naar de straat, zoals de bebouwing aan
de Markt en de Emté. Ook de inrichting van de weg, gericht op het
faciliteren van verkeersdoorstroming draagt niet bij aan een sfeervol of
dorps beeld. Verblijf en kwaliteit delven hierbij het onderspit.
Het Marktplein is een interventie van de jaren 1981 tot 2004 en geeft
een moderner en ook een meer obligaat beeld. Het centrum is gebouwd
volgens de toen heersende bouwstijl en kent ook een veelheid aan
architectuurstijlen. De winkelpanden met appartementen daarboven
zijn vrij sober en standaard. De gebouwen hebben platte daken en een
donkere, gedekte kleurstelling (grijs, zwart). De gebouwen hebben
een kenmerkende oplossing voor buitenruimte, een soort stellage die
ogenschijnlijk los voor de gebouwen is geplaatst. De winkelpanden uit
de jaren 80 zijn ook sober (tegen het povere aan) en in een zakelijke
stijl gebouwd. Ze hebben platte daken en grote gevelopeningen met
raampartijen. De plint heeft een brede luifel. Het pand op de hoek
van de Schoolstraat en de Wilhelminalaan heeft een alzijdig karakter.
Het gebouw heeft schuine daken en een torentje op de hoek. Op
de verdieping wordt gewoond. De markt zelf is sober en eenvoudig
ingericht met verharding voor parkeren en zeer weinig groen.
Het Kerkplein wordt gedomineerd door stevige gebouwen en diverse
harde randen. De stevige gebouwen zijn uiteraard de beeldbepalende
kerk op de kop van het plein, het gebouw van ‘CC De Kei’ en het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is qua vormgeving antroposofisch,
met knikkende lijnen en een getrapte hoogteopbouw. Het kleurgebruik
is expressief (warmere kleuren in de pallet geel, oranje, rood). Verder
geven de begraafplaats en de pastorie samen met de bestaande
bomen en het laantje een redelijk groen beeld aan het plein. Het
plein valt uiteen in twee delen, één zijde is voor de helft ingevuld met
parkeren en de andere helft als verblijfsgebied. De materialen op het
plein zijn duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.
Een enkel element aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan echoot nog
iets na van het grote kloostercomplex dat daar de vorige eeuw gestaan
heeft, namelijk de Sint Jozefschool. Dit gebouw wordt gekenmerkt
door grote rode kappen, een bijzonder beeld aan de gevel en een
rode bakstenengevel. Het schoolgebouw staat aan een groot grasveld
waar vroeger een gedeelte van het kloostercomplex gestaan heeft en
dat thans gebruikt wordt voor sportactiviteiten en de Winterfeesten.
Verder staat er op de hoek het voormalig gemeentehuis dat gesloopt
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gaat worden.
De Groeneweg kent een bijzonder sereen karakter. De
wederopbouwarchitectuur is hier ingetogen en rank gedetailleerd.
Dit geeft een mooi eigen beeld van enerzijds de klooster identiteit
en anderzijds een verlichting van een moderne uitstraling. Dit serene
karakter wordt versterkt door de overweldigende groenstructuur
(platanen) en de royale profielen.

Dankzij de gefaseerde ontwikkelingen door de jaren heen is het pallet
aan sferen groter geworden. Dit gevarieerde pallet heeft zeker kwaliteit
en biedt voor toekomstige ontwikkelingen een kans. Strikte uniformiteit in
schaal, korrel en uitstraling voor het hele centrum is daarmee geen logisch
uitgangspunt. Het ligt meer voor de hand om de verschillende plekken ook
afzonderlijk te behandelen.

1994

2018
Het klooster heeft plaats gemaakt voor een groot evenementen terrein

1983

2018
Door de bestaande bomen heeft het Kerkplein een relatief groen karakter
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Westzijde van de Markt (1972/1980)

Asielzoekerscentrum aan de Wilhelminalaan in voormalig nonnenklooster in 1994 (gebouwd 1967)

Kerkplein en daarachter de Markt (1953/1960); rechts staat Cultureel centrum De Kei
• 32 •

BOS C H

S LAB B E R S

Zicht op de R.K. Kerk vanaf de Wilhelminalaan

Kruispunt Wilhelminalaan en Schoolstraat

Park/Kerkplein voor de Kerk

Cultureel centrum De Kei

Wilhelminalaan (westzijde) en kruispunt met de Lensheuvel
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2.2	GROENSTRUCTUUR
Boomsoort en grootte
Het kaartje toont de gemeentelijke bomen (enkele uitzondering) in het
plangebied, lang de straten zoals aangegeven op het plangebied kaartje.
De beplantingsstructuur is veelal niet meer zichtbaar en dat creëert op dit
moment een zeer rommelig beeld. Langs de doorgaande straten is veelal
één boomsoort toegepast, waardoor deze straten duidelijk te identificeren
zijn. Zo staan langs de Groeneweg en Schoolstraat voornamelijk platanen
en staan er langs de Lindestraat en Kerkstraat voornamelijk lindes.
De Wilhelminalaan is echter opgedeeld in verschillende zones met
verschillende boomsoorten; sierpeer (Pyrus calleryana) aan de oostzijde
langs de horecaboulevard, zuileik (Quercus robur ‘fastigiata’) en moeseik
(Quercus palustris) in de bocht van de Wilhelminalaan en enkele andere
soorten aan de westzijde waar de bomen recent nieuw zijn aangeplant.
Opvallend zijn de grote bomen rond de kerk, langs de Lend en in de twee
parken. Deze bomen zijn al zeer oud en zorgen voor kwaliteitsgroen in
het centrum. Door invloed van mensen is de groenstructuur aangetast,
bijvoorbeeld waar bomen gekapt zijn om parkeerplaatsen te kunnen
realiseren op de Markt en het Kerkplein.
Beplantingsvormen
De meest opvallende beplantingsvormen zijn lanen en lineaire
beplantingsvormen (leibomen), solitaire bomen (of boom clusters),
blokhagen (onder de bomen), heggen en overige beplantingsclusters.
Langs de randen van het Kerkplein (straat) en op een enkele andere plek
staan leilindes. Het trouwlaantje op het Kerkplein bestaat ook uit lindes
in leivorm. Langs de Groeneweg en Kerkstraat vormen platanen en
lindes brede lanen. Opvallende solitaire bomen zijn de grote bomen op
het Kerkplein, rond de kerk en op het grasveld aan de zuidzijde van de
Wilhelminalaan. Er bestaan fragmentarisch nog restanten van lanen langs
de Lindestraat, Schoolstraat en Wilhelminalaan. De groenstructuur is
gedeeltelijk ernstig verouderd. De groenstructuur vertoont gaten doordat
bomen gekapt/verdwenen zijn en moet zodanig hersteld worden. De
bomen (van voldoende kwaliteit) moeten onderdeel worden van de nieuwe
groenstructuur.
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Lindes langs de Kerkstraat en in het centrum
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Platanen langs de Groeneweg en Schoolstraat

Eiken langs de Wilhelminalaan

Grote solitairen in het park aan de Wilhelminalaan
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2.3

BOOMKWALITEIT

Op enkele plekken is de groenstructuur erg verouderd of aangetast. Op
plekken in de openbare ruimte die intensief en veel gebruikt worden gaat
de kwaliteit van bomen sneller achteruit. De bomen langs de oostzijde van
Wilhelminalaan (Pyrus calleryana) zijn op dit moment minder waardevol
om te behouden omdat ze hoog zijn opgesnoeit zodat het verkeer geen
overlast ondervind, kwalitatief weinig toevoegen aan het beeld van de
straat en in het huidige straatprofiel niet veel ruimte hebben. Op de Markt
staan de bomen in de verharding en hebben veel te maken met aantasting
door mens en verkeer.

Waardevol

Tussen waardevol en minder waardevol
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2.4

PARKEREN IN DE OPENBARE RUIMTE

Langsparkeerplaatsen bevinden zich vooral langs de woonstraten, langs
de oostzijde van de Wilhelminalaan en langs de Schoolstraat. Deze
parkeerplekken zijn niet altijd gemarkeerd en er wordt dan langs het
trottoir geparkeerd, zoals in de Lend. Op de parkeerterreinen wordt haaks
geparkeerd. Deze parkeerterreinen bieden nu de meeste parkeerplekken.
Op bepaalde momenten (tijdens de weekmarkt) is het druk. Gemiddeld
genomen is er altijd nog voldoende parkeerplek beschikbaar.

Langsparkeren langs de Lend

Haaksparkeren op de Markt
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2.5

PARKEREN OP EIGEN TERREIN

Langs de woonstraten van de Lend, Korenbocht en Lindestraat hebben
veel mensen een parkeerplek op eigen terrein. Omdat er langs deze straten
ook geparkeerd kan worden langs de straat heerst langs deze straten
geen tekort aan parkeerplekken. De kern van het centrum heeft geen privé
parkeerplekken. Bewoners van de appartementen aan de Markt parkeren
nu op het plein. Zij hebben geen eigen parkeerplaats of -terrein.

Parkeren op eigen terrein; carport/oprit/garage
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2.6

VERHARDINGSTYPEN

Een groot deel van de wegen is bestraat met gebakken klinkers. Enkel
langs de Lend zijn zowel de rijweg als het parkeervak van betonstraatsteen.
Doordat er geen eenduidig gebruik van materiaal is ogen de straten
rommelig. De Wilhelminalaan en Schoolstraat/Zeegstraat zijn nu asfalt.

Wilhelminalaan; asfalt rijweg

Lindestraat; klinker rijweg, parkeerstrook betonstraatsteen

De Lend; rijweg en parkeerstrook van betonstraatsteen

Detail Dorpsbron; klinker rijweg en parkeervakken van natuursteen
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2.7

VERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR

Er is een duidelijk patroon zichtbaar in het gebruik van straatverlichting.
Langs de doorgaande wegen (Wilhelminalaan en Schoolstraat) staan grote
masten. Een kleinere variant mast staat langs de Kerkstraat en Groeneweg.
Langs de Lend achter de Markt staan deze masten ook om het laden en
lossen gebied van de winkels goed te verlichten. Langs de woonstraten
staan simpele lantaarnpalen met een ronde paaltop armatuur. Rond de
Markt, Kerkplein en de Dorpsbron staan sierlijkere lantaarnpalen die in het
dorpse karakter beter passen. Daarnaast is er speciale verlichting langs de
kerk om deze te verlichten en is er op het kerkplein lage verlichting langs
het Gemeentehuis en lindelaantje voor de kerk.
Als het straatprofiel van de Wilhelminalaan en Schoolstraat veranderd is
ook de huidige verlichting langs deze wegen aan vervanging toe, omdat
de hoge masten die er nu staan dan niet meer nodig zijn. Bij een smaller
wegprofiel past lagere straatverlichting.

Grote masten langs de
Wilhelminalaan

Simpele straatverlichting
(Is dit mooi?)

Sierlijke verlichting met een dorps
karakter
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2.8

Verkeer

Er is nu een duidelijk verschil in waar je 50 km/uur en waar je 30 km/
uur mag rijden. Bij een ingreep langs de Wilhelminalaan zal de maximale
snelheid verlaagd worden naar 30 km/uur. De Lend aan de achterzijde
van de winkels is nu eenrichtingsverkeer. Gezien de hoeveelheid ruimte
op dit moment zal dat zo blijven. Er zijn verschillende plekken voor laden
en lossen aan de randen van het centrum. Het is belangrijk dat deze
plekken bereikbaar blijven voor leveranciers aan de winkels. De kerk en
begraafplaats moeten ook bereikbaar blijven.
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2.9

VOORZIENINGEN

Er zijn duidelijke clusters van voorzieningen. Horeca (cafés, bars,
eetgelegenheden en uitgaansgelegenheden) bevinden zich voornamelijk
langs de oostzijde van de Wilhelminalaan en op de Markt. Langs de
Kerkstraat en Schoolstraat bevind zich kleinschalige en grootschalige
detailhandel zoals meubel-, tuin-, interieur-, fiets- en kledingwinkels, een
bakkerij, slagerij en supermarkt. Rond de markt zijn de voorzieningen
gemengd. Op de begane grond bevind zich horeca en detailhandel
en daarboven wordt gewoond. Gebouwen met een maatschappelijke
functie (gemeentehuis, cultureel centrum, kerk en brandweer) liggen ook
geclusterd.
De duidelijke samenstelling van de clusters van voorzieningen verandert
als het gemeentehuis zijn huidige functie verliest. Het gemeentehuis
mag plek bieden aan een horecafunctie. Zo wordt het onderdeel van de
Wilhelminalaan als horecaboulevard.

Uitgaansgelegenheid langs de Wilhelminalaan

Grootschalige detailhandel langs de Schoolstraat (Emté)

Cultureelcentrum De Kei

Horeca en detailhandel met wonen erboven rond de Markt
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2.10 MARKANTE GEBOUWEN EN PLEKKEN
Markante gebouwen zijn onder andere de kerk en het gemeentehuis (in
antroposofische architectuur, ontworpen door Max van Huut, met daktuin
en carillon). Markante plekken zijn de Markt, het Kerkplein, de Dorpsbron
en het Deken van der Weepark. Deze plekken vervullen een bijzondere
en belangrijke openbare functie (evenemententerrein, ontmoetingsplek,
recreatieve plek, parkeergelegenheid).
Belangrijke objecten zijn het Oorlogsmonument voor de Gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog en kunstwerk De Levensboom (symboliseert vier
kerkdorpen) op het kerkplein, de ligging van de begraafplaats aan de kerk
en tuin van de pastorie en de bron op de Dorpsbron. Het Oorlogsmonument
straat op dit moment in een uithoek van het Kerkplein. Bij het herontwerp
van het Kerkplein zou het monument een betere ligging op het groenere
Kerkplein kunnen krijgen.

Markante gebouwen

Markante openbare plekken
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2.11 FEESTEN, EVENEMENTEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
De pleinen in het centrum en aanliggende woonstraten worden nu voor
verschillende evenementen gebruikt. Op deze momenten moeten de
weekmarkt, het tijdelijke evenement en de bezoekers (en auto’s) een
plek hebben in het centrum. De wekelijkse markt zorgt er ook voor dat er
kort minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Functies als evenementen
locatie en parkeerterrein moeten samen gaan in het centrum van Reusel.
Met de ontwikkeling van een nieuw centrum voor Reusel moeten huidige
evenementen locaties eventueel heroverwogen worden.
Het centrum bied op dit moment (o.a.) plek aan de volgende evenementen:
•
Kerstmarkt: Tussen het plein van de Dorpsbron en de Markt, langs de
Kerkstraat en de De Lend. Ongeveer 60 kramen.
•
Winterfeesten (4 weken): Op verschillende plekken. Activiteiten zijn
o.a. schaatsen, muziekoptredens, de uitreiking van de Kempentrofee,
woonbeurs, zorgmarkt, winterwandeling, culinair festijn, modeshows.
•
Schaatsbaan: Rabo IJspaleis, zuidzijde van de Wilhelminalaan. Een
baan van 700 m2 en het Jumbo-feestcafé.
•
Kermis: Op de Markt, Kerkplein en Wilhelminalaan rond nachtclub El
Sombrero.
•
Weekmarkt: Op de markt (vrijdag).
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2.12 TYPERING STRATEN
De straten zijn in te delen in verschillende typen. Door de vormgeving van
de weg te laten afhangen van de historische ontwikkeling en de typering
kun je de wegen gebruiken om de dorpsstructuur beter zichtbaar te maken.
De linten zijn oude wegen waarlangs de eerste bebouwing ontstond.
Op bepaalde plekken concentreerde deze bebouwing zich rond een
plaatse/brinck, zoals het geval was rond de Dorpsbron en kruising van de
Schoolstraat en Lindestraat. Oude akkerwegen werden daarna bebouwd.
Het omleggen van de Wilhelminalaan maakte plek voor de bouw van een
nieuw gemeentehuis. In de vormgeving van beide pleinen zou de oude
verbinding weer zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Plaatse
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Nieuwe weg

Groene ruimte
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3

UITWERKING VERKEER

3.1 INLEIDING
Zoals in de visie op verkeer al is aangegeven (paragraaf 1.3), verandert
er op verkeersgebied veel in Reusel. De Wilhelminalaan als doorgaande
route wordt van de gemeente. Verkeer wordt hier ontmoedigd en de weg
wordt afgewaardeerd. Om dit mogelijk te maken, werkt de gemeente vanuit
het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) aan het aanwijzen en
geschikt maken van routes buiten de kern om. De route door de kern wordt
hierna afgewaardeerd, samen met de realisatie van het centrumplan. Zo
zorgen we er voor dat verkeer dat geen relatie met Reusel heeft hier niet
meer onnodig doorheen rijdt.
3.2 PROJECTEN GRIJPEN OP ELKAAR IN
Aan de wens vanuit het GVVP om in ieder geval zwaar verkeer buiten de
kern om af te wikken wordt op dit moment al gewerkt. Het onderzoek of
de in het GVVP benoemde routes de juiste zijn en welke aanpassingen er
daadwerkelijk nodig zijn om die routes geschikt te maken voor zwaar verkeer
loopt. Deze aanpassingen moeten zijn uitgevoerd, voordat er binnen de
kern aanpassingen mogelijk zijn. Daarom lopen deze onderzoeken nu al, en
zijn de aanpassingen gereed als de Wilhelminalaan wordt afgewaardeerd.
Parallel loopt de overdracht van de Wilhelminalaan van de provincie naar
de gemeente. De partijen zijn hierin ver gevorderd. De tweede stap is dan
ook om de Wilhelminalaan en de Schoolstraat af te waarderen. Samen
met het alternatief voor zwaar verkeer buiten de kern om, zorgt dit voor
minder verkeer door Reusel. Het verkeer dat dan nog dóór Reusel rijdt, zal
dit met aangepast gedrag (een lagere snelheid) doen. Simpelweg omdat
de nu als ‘verkeersgoot’ ingerichte Wilhelminalaan er dan geheel anders
uit zit. De weg is smaller, er is meer groen en de weg sluit beter aan op de
bebouwde omgeving.
Op deze manier versterken de ontwikkelingen elkaar. Het realiseren van
het centrumplan, maakt dat het verblijfskarakter nog sterker wordt gemaakt
en dat de gewenste aanpassing van het verkeersgedrag nog nadrukkelijker
aan de weggebruiker wordt overgebracht.
3.3 WEGEN BUITEN DE KERN OM
Op het niveau van internationaal verkeer is er overleg met de buurgemeenten.
Ook in België. Er is afstemming over routes naar het snelwegennet en dat
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Reusel vanuit België hierin geen verbinding behoort te zijn. De Belgische
gemeenten weten dit en denken mee over oplossingen.
De wegen buiten de kernen om zijn de eerste stap. Deze zijn rondom Reusel,
voordat aan het centrum wordt begonnen, aangepast. De Turnhoutseweg
is hiervoor al aangepast. De snelheid is hier momenteel al teruggebracht
van 80 naar 60 km/uur.
Zoals aangegeven wordt momenteel onderzocht of de genoemde wegen
in het GVVP de juiste zijn om verkeer buiten de kernen om af te wikkelen
en welke aanpassingen nodig zijn. Deze maatregelen worden op korte
termijn uitgevoerd. Vervolgens kan zwaar verkeer dat geen herkomst of
bestemming in Reusel heeft uit de kern geweerd worden.
Ook middelzwaar vrachtverkeer en personenautoverkeer zal (deels) van
deze routes gebruik maken. Ook dat verkeer hoeft niet meer door Reusel.
3.4 Wegen binnen de kern
De route Wilhelminalaan loopt straks over de Markt en door het
verblijfsgebied. Verkeer past dus het gedrag aan. Analyses met het
verkeersmodel hebben inzicht gegeven in de veranderingen die gaan
ontstaan. Het meeste verkeer dat in het centrum moet zijn blijft de
Wilhelminalaan gebruiken. Een klein deel van het verkeer kiest andere
routes, maar over het algemeen zien we een afname van verkeer omdat
doorgaand verkeer verdwijnt.
Een verandering die zichtbaar wordt vanuit de analyses met het
verkeersmodel, is dat verkeer uit de woonwijken in het zuidelijke deel
van Reusel minder door rijdt naar de Wilhelminalaan. Dit verkeer kiest
bijvoorbeeld de Marialaan en de Plonderijen/Den Ekker als route naar de
rotonde N269/N284. Dit is dus Reusels eigen verkeer, dat andere keuzes
maakt.
In de praktijk moet blijken of de voorspellingen van het verkeersmodel ook
uitkomen. Daarom worden de effecten gemonitoord, zodat tijdig bijgestuurd
kan worden als onwenselijke ontwikkelingen worden geconstateerd. We
accepteren veranderingen, binnen de bandbreedtes van de landelijke
richtlijnen en de grenswaarden van het GVVP.
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3.5 Parkeren
Reusel is een boodschappenkern. Het is daarom belangrijk dat er dicht
bij de winkels geparkeerd wordt. In het centrum van Reusel wordt er ook
gewoond. Deze mensen moeten ook de auto kunnen parkeren.
Uit onderzoek blijkt dat er op momenten een hoge parkeerdruk is. Dit
is met name tijdens de weekmarkt. Gemiddeld genomen is er geen
parkeerprobleem. Het instellen van een blauwe zone beperkt de
parkeerduur en weert zo de langparkeerders. De parkeerplaatsen blijven
dan beschikbaar voor bezoekers van het centrum.
Voor de bewoners en werkenden moeten er dan parkeerplekken zijn aan
de randen van de blauwe zone. Vaak worden de woonstraten rondom de
blauwe zone hier dan voor gebruikt. Dat is tot op bepaalde hoogte mogelijk,
maar mag niet leiden tot verplaatsing van het probleem. Om een blauwe
zone te laten functioneren is het ook noodzakelijk dat er gehandhaafd
wordt. Er hangt veel samen met het instellen van een blauwe zone.
Omdat de parkeerdruk in Reusel er nu nog niet om vraagt, houden we de
mogelijkheid tot het instellen van een blauwe zone open. We kiezen er nu
nog niet voor. Als de situatie verandert, dan zal deze keuze heroverwogen
worden.
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4

UITWERKING RETAIL EN
ANDERE VOORZIENINGEN
4.1 REUSEL ALS BOODSCHAPPENDORP
De kern van de visie is om een bereikbaar boodschappendorp te zijn
waarbij de belangrijkste ‘trekkers’ een prominente plaats in het centrum
innemen en daarmee het vliegwiel zijn voor andere functies.
De ontwikkelingen in de retail en bijbehorende voorzieningen gaan echter
sneller dan de uitwerking en uitvoering van een centrumplan waardoor
flexibiliteit en inspelen op de marktomstandigheden voorwaarde voor
succes is. Zo was tijdens het ontstaan van het centrumplan de Jumbo
supermarktorganisatie nog de meest voor de hand liggende partner om
de kern van de visie, een publiekstrekker aan de zuidzijde van de nieuwe
Markt, mee uit werken. Na de overname van Emté door Jumbo en het
besluit van Jumbo om zich aan de Schoolstraat te vestigen zal een andere
publiekstrekker gevonden moeten worden.
Op zich is dat geen probleem omdat er vanuit vrijwel alle
supermarktorganisaties interesse is getoond om de rol van ‘publiekstrekker’
in te vullen. Deze interesse is een bevestiging dat de visie juist is en er
een aantrekkelijke en klantvriendelijke positie wordt aangeboden onder
voorwaarde dat deze zich kan ontwikkelen tot een volwaardig alternatief
voor bestaand aanbod.
Het vereist echter een zorgvuldig proces naar alle betrokkenen en
belanghebbenden om hier de juiste keuzes te maken die recht doen aan
ieders belang. Een goede invulling van de boodschappenfunctie bepaalt
in hoge mate de kwaliteit en het juiste functioneren van het nieuwe
centrumplan.
Een kwantitatief behoefteonderzoek moet aantonen of en zo ja in welke
mate er distributieplanologische ruimte is voor een extra supermarkt of dat
een verplaatsing van die ruimte meer voor de hand ligt.
4.2 DETAILHANDEL CLUSTEREN
Tegelijk is het belangrijk dat ook aan de noordzijde van de Markt een
aantrekkelijke nieuwe invulling wordt gevonden waarbij ook een nieuwe
ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Dit geldt ook voor de locatie
waar voorheen de Blokker gevestigd was. Gelukkig zijn er (op dit moment)
ook bedrijven en organisaties die zich oriënteren op verplaatsing naar of
binnen het centrum.

U IT W E R K I NG

CE NT R U M VI S I E

R E US E L

• 65 •

In het belang van het slagen van het centrumplan moet er een consistent
beleid gevoerd wordt waarbij geen nieuwe - , of uitbreidingen ten behoeve
van, detailhandel buiten het gebied van het centrumplan gefaciliteerd
worden.
4.3 horeca en andere voorzieningen
Voor andere voorzieningen zoals horeca geldt dat deze steeds belangrijker
worden voor een aantrekkelijk centrum waar verblijf wordt gestimuleerd.
Immers, door ontwikkeling van het online kanaal is het geen noodzaak
meer voor consumenten om een centrum te bezoeken. Hierdoor wordt
de aantrekkingskracht van horecaconcepten steeds belangrijker. Het
compacter, bereikbaarder en klantvriendelijker maken van het centrum zal
zorgen voor de mogelijkheid van bestaande horeca om zich aantrekkelijker
te profileren. Ook zal er een klantvriendelijkere verbinding komen tussen
het bestaande horeca-cluster en de nieuwe Markt.
De verkeerskundige maatregelen zullen ook de wisselwerking stimuleren
tussen de voorzieningen aan de Schoolstraat en de nieuwe Markt.
Andere clusters kunnen profiteren van de verwachte hogere
koopkrachtbinding en de verbeterde trekkracht voor Belgische
consumenten.
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5

UITWERKING ONTWERP
OPENBARE RUIMTE
In dit hoofdstuk wordt de uitwerking van het centrumplan toegelicht aan
de hand van de focusgebieden in het plan; de Markt, het Kerkplein, het
park en de straten rondom het centrum. Voor aanvullende toelichting zie
paragraaf 1.5.
De analyse laat zien dat het centrum van Reusel gekenmerkt wordt door
een diversiteit in sferen en gebieden. Voor de gewenste ruimtelijke structuur
is het doorwerken aan en versterken van verschillende deelgebieden
met verschillende sferen verheven tot een leidend motief. Per plek kan
een functionaliteit en type voorziening of branchering leidend worden.
De openbare ruimte van verschillende gebieden en het samenhangende
netwerk zorgen daarbij enerzijds voor diversiteit en anderzijds voor de
onderlinge samenhang. De openbare ruimte vormt als het ware het
‘cement van het dorp’.

Op de plankaart zijn bestaande bomen in donkergroen en nieuwe bomen
in lichtgroen aangegeven. De verschillende rood tinten laten zien wat
voetgangersgebied, rijweg en parkeerplaatsen zijn.
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5.1

DE MARKT

De Markt is het hart van het winkelgebied in het centrum van Reusel.
De functies die de sfeer in het centrum bepalen zijn wonen, winkelen en
verblijven. De Wilhelminalaan wordt afgewaardeerd en omgevormd tot
verblijfsgebied. Verkeer kan door het centrum heen rijden, over de markt.
Met de voorgestelde inrichting wordt een lage snelheid afgedwongen.
Verkeer dat hier niet hoort te zijn wordt zodoende ontmoedigd en
gestimuleerd om andere routes te kiezen buiten Reusel om.
De rand van het marktplein wordt afgewerkt met een strook van
hoogwaardig materiaal (bijv. natuursteen), hierin zijn ook de boomspiegels
geplaatst. De voetgangerszone om het plein is sfeervol ingericht met
passend groen, bankjes en sfeerverlichting. De bestrating van het plein
bestaat tevens uit hoogwaardig materiaal (bijv. grijze natuursteen). Zie voor
een gedetailleerde beschrijving Hoofdstuk 6. De parkeervakken liggen
schuinhaaks zodat de ruimte optimaal gebruikt wordt. Door middel van
verschillende leg verbanden (en
scheidingsstrook van bijv. keien)
wordt onderscheid gemaakt
tussen de rijweg, parkeerruimte en
daartussen gelegen extra strook
die ruimte bied om bijvoorbeeld
een winkelwagen neer te zetten
om te auto in te laden.
De nieuwe bebouwing rond
de Markt op de kop van het
plein creëert ruimte voor een
supermarkt, winkels en horeca
op de begane grond met een
levendige plint en daarboven
woningen. De locatie van de
pinautomaat wordt aangegeven
met een ster.

Links: Inrichtingsplan
voor de Markt (en
omgeving)
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1. Rijweg te gast op de Markt, tweerichtingsweg

2. Rijweg doorgaand, tweerichtingsweg

3. Rijweg als parkeerontsluiting

4. Groene allee over het plein

Modellen voor de Markt en Wilhelminalaan
Het nieuwe tracé van de Wilhelminalaan komt over de nieuwe Markt te
liggen. Hoe de nieuwe weg het plein kruist kan op verschillende manieren,
zoals de modellen hierboven tonen. Waarin Model 1 verschilt van de overige
3 modellen is de positie van het gemotoriseerd verkeer. Auto’s zijn duidelijk
te gast is op een voornamelijk voetganger-vriendelijk plein. Model 2, 3 en 4
definiëren een duidelijke doorgaande rijbaan voor het verkeer. Uiteindelijk
is gekozen voor model 3. De rijstroken zijn breed genoeg om ook tijdelijk
tweerichtingsverkeer toe te laten als een deel van het plein wordt gebruikt
voor bijvoorbeeld een evenement. Het verkeer rijdt met lage snelheid over
het plein. De gehele verblijfskwaliteit van het plein en Wilhelminalaan wordt
zo vergroot.
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Vogelvluchtperspectief
van de Markt
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De kern van Reusel als
boodschappendorp is
de Markt
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Evenement op de Markt
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5.2

HET KERKPLEIN

Het huidige plein is aangelegd bij de bouw van het gemeentehuis van
Reusel. Het plein wordt voornamelijk gebruikt om te parkeren. Verder wordt
een deel van het plein ook gebruikt voor evenementen en als verblijfsruimte
om te ‘hangen’ en ontmoeten. De uitstraling van het plein wordt grotendeels
bepaald door de gebouwen en ruimtes die er aan grenzen; de kerk en
begraafplaats, het Cultureel centrum De Kei en het gemeentehuis. Het plein
heeft hierdoor erg harde randen. Het laantje zorgt voor een tweedeling van
het plein. Het deel van het plein dat voetgangersgebied is bevind zich een
groot deel van de tijd in de schaduw van het gemeentehuis.
Het wensbeeld voor het plein is een groener plein waar ruimte blijft voor
parkeren en evenementen. In het ontwerp blijft het aantal parkeerplaatsen
hetzelfde, maar wordt efficiënter gebruik gemaakt van de open ruimte, krijgt
de kerk een prominente plek aan de kop van het plein en worden de randen
van het plein fijne plekken om te verblijven. De fietsverbinding over het
plein blijft behouden en loopt door naar de Markt. De doorsteek richting
Markt is niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het plein blijft
beschikbaar voor evenementen zoals bijvoorbeeld de Winterfeesten en de
Kermis.

Huidige situatie: duidelijke tweedeling van het plein
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1. Kloostertuin (met laantje)

2. Decontructed plein

3. Centaal plein met groene tuinranden

4. Centraal plein met groen kader

5. Decentraal plein met groene tuinranden

Modellen
In het centrumplan is model 4 opgenomen. De zichtlijn over het plein blijft
behouden. Door het maken van een centrale eigen ruimte voor de kerk en
de groene randen ontstaat er een centraal evenementen- en parkeerplein.
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Concept ‘Groene randen’
De tweedeling van het plein is weg en de hoeveelheid bomen en groen
wordt uitgebreid. In de randen van het plein worden zitplekken gerealiseerd,
voornamelijk ook aan de zonzijde van het plein, om zo een prettigere
verblijfsruimte te creëren. Het terras voor de Kei wordt uitgebreid. Met
de uitbreiding van de groene ruimte wordt de relatie tussen de kerk en
de begraafplaats verbeterd. Het plein kan eventueel worden verrijkt met
verplaatsbaar groen (bomen in boombakken).

Referentiebeelden
N I E UW

HART

VO OR

R E US E L

• 83 •

• 84 •

BOS C H

S LAB B E R S

5.3

HET PARK

Aan de zuidzijde van het centrum komt tussen de nieuwbouw en de
Kloostertuin aan de Marialaan een park. DIt loopt door tot op het dak van
de supermarkt. Op dit moment wordt het kale terrein gebruikt voor de
jaarlijkse Winterfeesten. Nu is deze grote open ruimte niet uitnodigend
als plek om te verblijven en recreëren als er geen feesten zijn. Met de
aanleg van een park zal dit veranderen. Het wordt een ingesloten park voor
omwonenden en de inwoners van Reusel. Vanaf het park op het dak van
de supermarkt glooit het park naar beneden. Op de treden in de helling
kan ook gezeten worden. Via de rolstoel vriendelijke hellingbaan kan het
dakpark ook bereikt worden voor mensen die minder goed ter been zijn.
Bestaande bomen worden onderdeel van het park.

Huidige situatie
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Kijkgroen

Sport en spel

Historische verwijzing

Wandelen

Ontmoeten

Natuur

Evenementen

Spelen

Het Park - gebruik en functies
De voornamelijkste functies zijn hierboven te zien. De functie van kijkgroen
zal erg belangrijk worden aangezien het park straks omringd is door
woningbouw. De woningen boven de supermarkt aan de markt zullen hun
achtertuin aangrenzend het park hebben.
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1. Orthogonaal

2. Terrassen

3. Organisch

Model 3 Organisch met rolstoel vriendelijke hellingbaan

Modellen
De huidige situatie geeft niet veel handvatten voor het (her)ontwerp van
het park. Er kan wel veel inspiratie gehaald worden uit de functies die
het park moet krijgen (zie hiernaast) en uit de ontstaansgeschiedenis van
Reusel als een dorp van samengegroeide gehuchten rond de kerk en de
locatie van het nonnenklooster en fraterhuis.
In de werkgroep is gekozen om Model 3 Organisch verder uit te werken. De
slingerpaden sluiten aan op bestaande wandelpaden langs de Kloostertuin
en de Korenbocht.
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Visualisatie van het park
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5.4

STRATEN ROND DE MARKT

De straten rondom het centrum zijn (in verschillende mate) historische
lijnen en krijgen weer een dorps karakter. De grootste veranderingen
zullen plaats vinden langs de Schoolstraat en Wilhelminalaan. Deze
wegen ogen nu hard en zijn gefocust op de verkeersstroom. Ze worden
groener doordat er in het versmalde wegprofiel ruimte vrij komt voor groen.
De laanstructuren worden hersteld door nieuw bomen aan te planten.
De Lindestraat en Kerkstraat zullen minder veranderen, maar wel meer
onderdeel worden van het geheel.
De hoeveelheid parkeerplaatsen blijft gelijk of neemt toe langs sommige
straten. Toch kan een herverdeling van de locatie en hoeveelheid
parkeerplaatsen langs sommige staten de uitstraling van deze straten
alleen maar positief beïnvloeden, omdat er dan ruimte vrij komt voor groen,
bomen en bredere voetpaden. Dit geld bijvoorbeeld voor de Lindestraat,
Schoolstraat en de Lend.

Referentiebeelden; Wilhelminalaan, Vessem (boven) en Lensheuvel, Reusel (onder)
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5.4.1 Wilhelminalaan
De Wilhelminlaan verandert in het ontwerp van een doorgaande asfalt
weg waar 50 km/uur gereden mag worden in een weg met een dorps
karakter. Een eenvoudig profiel van 6 meter, van roodbruine gebakken
klinker en keien, geeft duidelijk aan wat het karakter van de straten is (lint).
De Wilhelminalaan is breder dan bijvoorbeeld de Lindestraat en Kerkstraat,
zodat de bus er ook overheen kan.
In de verbrede groenstroken langs de Wilhelminalaan is voldoende ruimte
voor eventuele wateropvang en infiltratie van hemelwater op natuurlijke
wijze door middel van greppels of wadi’s.
•
•
•

Wegprofiel versmallen, snelheid verlagen en fietsers op de rijweg
Creëren dorpsprofiel (klinkers, keien en gelijkvloers)
Parkachtige inrichting met grote bomen (waar mogelijk bestaande
bomen handhaven)

Huidige situatie
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Profiel locatie Wilhelminalaan (midden)
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den)
Datum:

Fase:

4.5

2.0
0.5
37.0

Schaal:

3.3

Formaat:
Referentie:

A3
180430 Profielen.dwg

10.8

N i eu w

0.5

har t

2.2
4.0

trottoir,
gebakken klinkers

2.3

groenstrook met
bomen

rabbat,
betontegels
fietspad
asfalt

5.0

rijweg,
asfalt

3.3

groenstrook met
bomen

rijweg,
asfalt

fietspad
asfalt
rabbat,
betontegels

groenstrook met
bomen

2.3

gras met bomen

20.01.2017
3.4

rijweg,
gebakken klinkers
en keien

gnr:

1.8

gras met bomen

erp:

parkeerplaats,
gebakken klinkers

4.4

trottoir,
gebakken klinkers

4.5

rijweg,
gebakken klinkers

trottoir,
gebakken klinkers

den)

rijweg,
gebakken klinkers

trottoir en
parkeerplaatsen,
gebakken klinkers
4.2

Huidige situatie

STATUS
Status:

N

6.0

v oor

R eusel
Bosch Slabbe
1e sweelinck
2517 GD De
+31 (0)70 3
den-haag@b
www.boschs

2.5

37.0

9.3

Voorstel
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Wilhelminalaan (west); poort tot
het centrumgebied van Reusel
(vormgegeven als plaatse)
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Wilhelminalaan
(midden)
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Wilhelminalaan (west)

N I E UW

HART

VO OR

R E US E L

• 99 •

5.4.2 Schoolstraat
De uitstraling van de Schoolstraat wordt gedefinieerd door de klein- en
grootschalige detailhandel die zich aan de straat gevestig heeft. Op dit
moment heeft het een dominante verkeerdfunctie met asfaltverharding
die daar niet meer bij past in het ontwerp. Op enkele plekken grenzen
de achterkanten van gebouwen aan de weg wat de uitstraling niet ten
goede komt. Door het profiel van de straat opnieuw in te richten komt er
meer ruimte voor de voetganger, verblijf en groen. Dit zorgt ook voor een
ander rijgedrag en lagere rijsnelheden. De materialen zijn hoogwaardige
gebakken klinker voor zowel de rijweg als de trottoirs, afgewerkt met
natuursteen met rustieke verlichting.
De Schoolstraat krijgt een groener uiterlijk doordat er groene bermen
naast de nieuwe weg worden aangelegd en de laanstructuur hersteld en
aangevuld wordt met nieuwe bomen (platanen). Parkeervakken bevinden
zich aan de oostzijde van de weg.
•
•
•

Wegprofiel versmallen, rijsnelheid verlagen en fietsers op de rijweg,
parkeerstroken oostzijde
Creëren dorpsprofiel (klinkers, keien en gelijkvloers)
Parkachtige inrichting met grote bomen (waar mogelijk bestaande
bomen handhaven)

Huidige situatie
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Profiel locatie Schoolstraat
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egstraat

Voorstel

Fase:

2.0

2.6

Schaal:

6.0

2.0

N i eu w

2.5

har t

trottoir,
betontegels
erf

2.0

fietspad,
betontegels

16.7
3.2

haag met bomen
en parkeerplaatsen

rijweg,
asfalt

fietspad,
betontegels

trottoir,
betontegels

6.3

trottoir,
gebakken klinkers

Datum:

rijweg,
gebakken klinkers
en keien

20.01.2017
2.0

rijweg,
gebakken klinkers
en keien

trottoir,
gebakken klinkers

Huidige situatie
erf en
parkeerplaatsen

ATIE
eegstraat

erf en
parkeerplaatsen

1.7
1.3

STATUS

Status:

N

Formaat:

Referentie:

A3

180430 Profielen.dwg

17.0

2.0

v oor

R eusel
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Schoolstraat
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5.4.3 De Lend
•
Wegprofiel versmallen en fietsers op de rijweg
•
Creëren woonstraat en verbeteren straat klimaat (vergroenen)
•
Parkeren aan linkerzijde zodat het trottoir langs het park loopt

Huidige situatie
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Profiel locatie De Lend
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1.6

0.5

2.0

6.1

Datum:
Fase:

erf

Status:

Schaal:

20.01.2017

trottoir,
stoeptegel

Huidige situatie

trottoir,
stoeptegel

erf en voortuin

UIDIGE SITUATIE
Lend

rijweg,
betonstraatsteen

10.2

N

STATUS

Formaat:

Referentie:

A3

180430 Profielen.dwg

1.2

2.0

5.0

1.9

N i eu w

erf

trottoir,
stoeptegel

Voorstel

rijweg,
gebakken klinkers/BSS

asisprofiel C uit profielen
assert)

erf en voortuin

OORSTEL
e Lend

parkeervakken,
gebakken klinkers

10.2

har t

v oor

R eusel
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De Lend
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De Lend; de achterzijde van de Markt is veranderd in
een prettige parkeer- en woon straat
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5.4.4 Kerkstraat
•
Wegprofiel versmallen en fietsers op de rijweg
•
Creëren dorpsprofiel (klinkers, keien en gelijkvloers)
•
Herinrichting met eenduidig materiaalgebruik (bij winkels/horeca)
•
2-zijdige lindelaan

Huidige situatie
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Profiel locatie Lindestraat
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Voorstel

5.55

L
SITUATIE

5.50
16.6

Schaal:

N i eu w
1.99

ca. 2.00

2.15

har t
erf

1.43

trottoir
30x30 tegels
(grijs/rood)

parkeerplaats
betonstraatsteen (grijs)

6.16
16.6

erf
gebakken klinkers
(dikformaat)

Fase:

trottoir
gebakken klinkers
(dikformaat)

Datum:

parkeerplaats
gebakken klinkers
(keiformaat)

20.01.2017
rijweg
gebakken klinkers
(keiformaat) met
molgoten

3.77

rijweg
gebakken klinkers
(keiformaat) met
molgoten (dikformaat)

parkeerplaats
gebakken klinkers
(keiformaat)

trottoir
30x30 tegels
(grijs/rood)

park

Huidige situatie

parkeerplaats
gebakken klinkers
(keiformaat)

park

1.72
1.52

STATUS

Status:

Formaat:

Referentie:

A3

180430 Profielen.dwg

1.50

v oor

R eusel
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5.4.5 Lindestraat
•
Smal wegprofiel behouden en vereenvoudigen, fietsers op de rijweg,
parkeerstroken rechter zijde
•
Creëren dorpsprofiel (klinkers, keien en gelijkvloers)
•
1-zijdige laan met grote (linde)bomen

Huidige situatie
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Profiel locatie Lindestraat
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min. doorgang

2.45

EL
t

Voorstel

5.50
10.9

2.00

N i eu w

har t
trottoir,
stoeptegel
erf

1.7

parkeerstrook?
betonklinker

rijweg,
gebakken klinkers

10.9
0.9

erf

Fase:

4.7

trottoir,
gebakken klinkers
(dikformaat)

Schaal:

parkeerstrook,
gebakken klinkers
(keiformaat)

Datum:

parkeerstrook,
betonklinker

SITUATIE
at
1.5

rijweg,
gebakken klinkers
(keiformaat)

20.01.2017

trottoir,
stoeptegel

erf

Huidige situatie

trottoir,
gebakken klinkers
en keien
(dikformaat)

erf

2.1

STATUS

Status:

Formaat:

Referentie:

A3

180430 Profielen.dwg

1.20

1.0

v oor

R eusel
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Huidige en nieuwe situatie Kerkstraat (visualisatie uit de visie voor Vlassert)
• 114 •

BOS C H

S LAB B E R S

Huidige en nieuwe situatie Lindestraat (visualisatie uit de visie voor Vlassert)
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5.4.6 Standaard details
Om het ontwerp van de straten te verduidelijken worden de principes voor
het ontwerp van de parkeerstroken, entrees (poorten), oversteekplaatsen
en inritten hier verder uitgelegd.
Parkeren
In het centrumplan wordt rekening gehouden parkeervakken met een
formaat 2.20 m bij 6 m (langsparkeren), langs de straten Wilhelminalaan,
Schoolstraat, de Lend en Kerkstraat. Het bredere parkeervak is geschikter
voor brede auto’s en vergemakkelijkt het uit- en instappen.

6m
2,20 m
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Poorten
Aan de randen van het centrum worden ‘poorten’ gecreëerd waar duidelijk
wordt dat je het centrum gebied van Reusel binnen rijd. Verschillende
snelheid verminderende maatregelen zoals een bocht in de weg, materiaal
verandering en een verschil in weg opbouw geven aan dat er nog maar 30
km/h gereden mag worden in plaats van 50 km/h.
Doordat het wegprofiel een dorps karakter krijgt (één wegvlak voor al het
verkeer, gelijkvloers, klinker, smaller (5.5-6m)) komt er meer ruimte vrij langs
de wegen om te straten te vergroenen. De poorten worden vormgegeven
als karakteristieke Kempische plaatse. De inspiratiebron hiervoor was de
De poort wordt gevormd door plaatse die zich vroeger bevond op de kruising van de Schoolstraat en
een plaatse waar wegen op Lindestraat. Op oude kaarten is te herkennen dat hier vroeger een plaatse
lag (driehoekig veldje op een kruising van paden en wegen).
aanhaken.

1.

2.

1. Poort kruising Schoolstraat en Lindestraat

3.

2. Poort kruising Wilhelminalaan en Lensheuvel
3. Poort kruising Wilhelminalaan en Beukenlaan
N I E UW
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Inritten
In de hiërarchie binnen het straten patroon kan de positie van de inrit
afwijken. Een zijstraat kan gelijkwaardig zijn aan de doorgaande weg
(zie 1), terwijl een inrit ondergeschikt kan zijn aan de doorgaande lijn. Dit
verschil kan worden aangegeven door een ander verband of door de keien
in de kantopsluiting door te laten lopen (zie 2).

1.

2.

1. Inrit gelijkwaardig met doorgaande weg

3.
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2. Inrit ondergeschikt aan doorgaande weg (met heg)
3. Verhoogde inrit (drempel)

Oversteekplaatsen
De oversteekplaatsen zijn belangrijk om voetgangers veilige plekken te
bieden om de straat over te steken (rustmoment). Om de doorgaande lijn van
het wegprofiel zo veel mogelijk te behouden worden de oversteekplaatsen
in passende materialen en gelijkvloers/vlak gestraat aangelegd. Er worden
geen aparte zebrapaden aangegeven.
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6

BEELDKWALITEIT

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de besproken deelgebieden in
het centrumplan de materialen, meubilair en beplanting toegelicht. Zoals
eerder aangegeven wordt er in het plan gestreefd naar een duidelijke
hiërarchie voor het straten patroon en duidelijke sferen voor de verschillende
pleinen en andere openbare plekken. Dit vertaald zich door in verschillende
materialen, gebruik van beplanting en verlichting. Desondanks blijven deze
deelgebieden onderdeel van één centrum en moeten dus ook die eenheid
uitstralen.
Het eenduidige materiaalgebruik straalt rust en eenheid uit. Daarnaast
versterkt het gebruikt van klinker en kei de samenhang tussen Reusel en
andere Kempische dorpen in de streek. In nieuwe ontwikkelingen wordt
een dorps karakter nagestreefd. Dit moet zich in het schetsontwerp (en
verdere uitwerking richting VO en DO) doorvertalen in de materialisatie
en in de tijdloosheid van de ingreep en een rustige en passende ingreep.
De foto’s hiernaast geven een sfeerbeeld en laten zien hoe de
hoofdmaterialen, roodbruine gebakken klinker en keien, al toegepast zijn
op andere plekken.

Referentiebeelden voor de
materialen: Vessem en de
Lensheuvel in Reusel

U IT W E R K I NG

CE NT R U M VI S I E

R E US E L
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6.1 Straten
Voor de (historische) straten wordt hoogwaardige gebakken klinker
toegepast. Details in het wegprofiel (rijstrook scheiding), kant markering en
oversteekplekken worden uitgewerkt in natuursteen/kei. Ten behoeve van
de toegankelijkheid wel vlakke stenen toepassen die vlak gestraat worden.
1
Straten: Wilhelminalaan, Schoolstraat, Lindestraat, Kerkstraat
Gebakken klinker | roodbruin | keiformaat en dikformaat (fietssuggestiestrook)
| keperverband en halfsteensverband
2
Verkeerspunaise en details
Natuursteen | hardsteen gehakte keien | grijs | 10 x10 cm | halfsteensverband
| vlak gestraat
3
Korenbocht (bestaand)
Gebakken klinker | roodbruin | keiformaat | keperverband
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1

2

2

2
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6.2 TROTTOIRS
Om onderscheid te kunnen maken tussen de historische ontwikkeling
van het straten patroon in het centrum van Reusel worden twee soorten
verharding toegepast voor de trottoirs.
1
Centrum en historische straten
Gebakken klinker | roodbruin | dikformaat | halfsteensverband | faseringsplan
moet uitwijzen of hergebruik in de trottoirs mogelijk is (voorkeur)
2
De Lend (geen historische straten)
Beton stoeptegel | grijs | 20x20 cm | halfsteensverband

1
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6.3 BEGELEIDING
Het geheel van de verharding, op bijvoorbeeld de Markt, is belangrijk voor
het beeld. Geleidingsstrips moeten dus geen onderbreking vormen in het
vlak door bijvoorbeeld een ander materiaal of verband te gebruiken.
1
Geleiding blinden en slechtzienden
Aanbrengen van losse strips op de verharding, geen onderbreking van het
vlak. Strips aanbrengen met voldoende contrastwaarde.
2
Paaltjes
Hout | bij voorkeur uit eigen kap | enkel op plekken waar het nodig is (om
parkeren te ontmoedigen)

1

1

2

2
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6.4 Verlichting
Om een eenduidig beeld te creëren gaat de voorkeur uit naar één type
verlichting. Voor de historische straten (linten) wordt straatverlichting
toegepast zoals nu al in de Lensheuvel staat. Voor de pleinen kan gekozen
worden voor afwijkende verlichting.
1
Woonstraten, fiets- en voetpaden
De NOOD B.V. Model Kempen NU-Led | RVS, zwart gelakt | klassieke
straatverlichting
(Lensheuvel, Reusel)
2
Kerkplein
Bijv. lampenkap ipv Delft | sfeerverlichting | RVS | 4 m | gepositioneerd in de
groene rand van het plein
3
Marktplein
Pleinverlichting | Round, Modernista | met schijnwerper richting de Markt
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6.5 Meubilair
Voor het meubilair geldt ook dat het in het geheel moet passen en een
dorpse uitstraling moet hebben. Op de Markt en het Kerkplein kan het
meubilair afwijken. Er kan ook gekozen worden voor vergelijkbaar meubilair
dat in kleur, vorm of materiaalgebruik wel hetzelfde is.
1
Zitplek
Parkbank van Alffbank | dubbelzijdige bank | gelakt hout | 3 m
2
Zitplek
Parkbank met armleuning
3
Zitplek met afzonderlijke stoelen
Stoel | Samson Montseny | Gietijzer met hout
4
Afvalbak
Samson
Afvalbak SKA | Samson | gecoat aluminium
5
Fietsleunhek
Uitgevoerd in zwart | uitsparing logo Reusel?
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6.6 BEPLANTING
Bestaande bomen
De bomen in dit lijstje staan al in het centrum van Reusel en zullen
voornamelijk gebruikt worden om de groenstructuur te herstellen.
Platanen worden als laanbomen gebruikt langs de Schoolstraat en
Groeneweg. Lindes worden gebruikt voor de lanen langs de Lindestraat en
Kerkstraat. De overige bomen worden ook toegepast op andere plekken.
1
2
3
4
5

Gewone plataan (laanboom)
Hollandse linde (laanboom)
Grove den (meerstammig)
Moeraseik
Zomereik

1
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Nieuwe bomen
1
Winterlinde
2
Amberboom
3
Japanse zelkova (iepenfamilie) | meerstammig
4
Beverboom Valse tulpenboom (Magnolia kobus)
5
Valse Christusdoorn (Gleditsia triacanthos) | meerstammig
6
Heggen en hagen
Blokhaag; Beuk, Haagbeuk, Veldesdoorn/Spaanse Aak
Wintergroene blokhaag: Hulst, Olijfwilg
7
Leibomen
Hollandse linde | leivorm | Kerkplein
Amberboom | leivorm

1
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6.7 Kerkplein
Om het plein te verbinden met het voetgangersgebied rond de Markt
worden de randen van het plein ook uitgevoerd in gebakken klinker. Het
materiaal dat voor het centrale open plein gebruikt wordt moet veilig zijn om
over te fietsen en de zwaardere belasting aankunnen als evenementenplein.
1
Zitrand
Houten zitelement (met leuning) op keermuur/verhoogd groenelement
2
Keermuur/kantopsluiting
Klinker en (geel) natuursteen (link naar materiaalgebruik gemeentehuis)
3
Bestrating
Gebakken klinker en natuursteen (grijs) (detaillering) | diverse kleuren klinkers
beige - bruin (aard) | dikformaat | elleboogverband
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4
Bestaande bestrating
Natuursteen | vierkant geslepen | 40 x40 cm
Als belijning hergebruiken, in de randen en in details
5 (ter inspiratie)
Gevel details gemeentehuis
Gevel van geel natuursteen en rode baksteen | gelakt donker hout
6
Boomspiegels
Rond | zwart (met eigen patroon gelaserd?)
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6.8 Markt
De Markt is omzoomd met een brede strook voor voetgangers, uitgevoerd
in gebakken klinker. De rand tussen de voetgangersstrook en het plein
wordt uitgevoerd in hoogwaardig materiaal (bijv. natuursteen/kei). De
gebruikte materialen moeten de zwaardere belasting aan kunnen tijdens
evenementen. Het kleurgebruik voor de Markt is donkerder dan het
Kerkplein en neigt meer richting (donker) grijs/mangaan.
1
Marktplein
Hoogwaardig materiaal (bijv. natuursteen) | grijs
2
Parkeerplein en rijweg
Gebakken klinker | mangaankleurig | lingeformaat | keperverband
Parkeervakken
Natuursteen | hardsteen keien | grijs | halfsteensverband (hergebruik tegels
kerkplein?)
3
Ondergrondse water en stroom aansluiting PUTkast; in hetzelfde materiaal
afgewerkt als de aanpalende bestrating
4
Boomspiegel
Vierkant | staal | zwart
5
Plein rand
Natuursteen | Grés keien
(Referentie: Marktplein, Kerkrade)
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Bomen Markt
Diameter max. 4 m | half-transparante kroon | zuilvormig of eivormig
1
2
3
4
5

Boomhazelaar | Corylus colurna ‘VDB Obelisk’
Plataan | Platanus ×hispanica ‘Woodside Column’
Robinia | Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
Witte acacia | zuilvormig
Iep | Ulmus americana ‘Princeton’

1
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6.9 Park
In het park wordt roodbruine gebakken klinkers of asfalt gebruikt voor de
voetpaden. De zit/trap elementen in de helling naar het dakpark bovenop
de supermarkt worden uitgevoerd in licht graniet.
Er worden diverse parkbomen geplant. Verder bestaat de beplanting uit
vaste planten, bloemen, struiken en heesters.
1
Paden
Gebakken klinker | dikformaat
of
Asfalt met slijtlaag van split
2
Vaste planten
Lage planten en struiken
Struiken en heesters
Grasmengsel
Hagen
3
Trap/zitelementen
Graniet | lichtgrijs
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3
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6.10 Poorten
De entrees tot het centrum gebied aan de Wilhelminlaan en Schoolstraat
krijgen een groen uiterlijk en moeten de uitstraling hebben van een
Kempense plaatse.
Om deze plekken verder aan te kleden kan ook gedacht worden aan een
informatieborden custommade voor Reusel (in zwart/antraciet staal) en
passende bankjes, prullenbak en fietsnietjes.
1
Beplanting
Grasmengsel
1a
1b
Heg | Haagbeuk
Zomereik
1c
2
Kantmarkering
Paaltjes | hout | bij voorkeur uit eigen kap

Rechts: Dorpsentree in Vessem
vormgegeven als plaatse en
plaatse/brink in Zandoerle
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1a

1b

1c

2
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6.11 KUNSTWERKEN
Kunstwerken kunnen een bijzondere aanvulling vormen op het nieuwe
centrumplan. Aan de ingangen van het centrum (poorten) zouden ze ook
passen. Er zijn in de openbare ruimte al veel verschillende kunstwerken
te vinden, zoals de Levensboom op het Kerkplein, standbeelden en het
oorlogsmonument.
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7

BEELDKWALITEIT ZUIDZIJDE WILHELMINALAAN
Uit: Beeldkwaliteitsplan Zuidzijde Wilhelminalaan, September 2017
7.1 INTRODUCTIE
In de centrumvisie Reusel worden nieuwe bebouwingsmogelijkheden
aan de zuidzijde van Wilhelminalaan voorzien. Daarnaast wordt er in deze
visie een plein haaks op en over de Wilhelminalaan beschreven dat een
verbinding vormt tussen de bestaande markt en de nieuwe bebouwing aan
de zuidzijde van de Wilhelminalaan (zie visiekaart). De visie (en deels het
bestaande bestemmingsplan) voorziet op deze plek in de functies:
•
•
•
•

Wonen in twee gebouwen op de kop van het nieuw te vormen plein;
Zorgwonen ter hoogte van de Markt op de hoek Wilhelminalaan Groeneweg in relatie met de bestaande Sint Jozefschool;
Een supermarkt onder het meest westelijk gelegen woongebouw;
Winkels in de voormalige Sint Jozefschool en naast de supermarkt.

Het plangebied van dit beeldkwaliteitsplan ligt tussen de Wilhelminalaan,
de Korenbocht, de Groeneweg en de bebouwing aan de Marialaan (zie
duiding plangebied). Dit gebied is nu een open en groen gebied en hier
staan twee gebouwen, de Sint Jozefschool en het oude gemeentehuis.
Vooral de Sint Jozefschool is historische gezien interessant en
daarmee behoudwaardig pand. Deze school laat nog iets zien van het
cluster van katholieke gebouwen dat hier ooit gestaan heeft. Naast de
bebouwingsmogelijkheden die de centrumvisie genereert, wordt er ook
voorgesteld om de Wilhelminalaan minder in te richten als verkeersader en
op te nemen in een nieuw pleinontwerp. Hiermee wordt geanticipeerd op
afwaardering van de Wilhelminalaan.

Links: Groeneweg

Bestemmingsplan; 1 en 2 wonen, 3 maatschappelijk en 4 groen met
wijzigingsaanduiding

U IT W E R K I NG
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1910

1952

1981

2015

R.K. Kerk aan Kerkplein(park)

St. Cornelius en R.K. Kerk

R.K. kostschool St. Cornelius

bron: https://www.plaatsengids.nl

bron: http://www.erfgoedgeowiki.nl

bron: http://home.kpn.nl

7.2 CONTEXT
Reusel ligt in de Kempen. Een kleinschalig, rijk geschakeerd landschap dat
een aaneenschakeling kent van weides, bossen, heide, beekdalen, dorpen
en buurtschappen. Het bebouwde landschap van de Kempen wordt ook
wel geduid als een “gehuchtenlandschap”. Ook Reusel is te kenmerken
als een gehuchtenlandschap. Op de kaartenreeks van de afgelopen 150
jaar is goed te zien hoe Reusel als dorp is ontstaan. Op de kaart van 1850
zijn de Brinck en de Lensheuvel als bebouwingsconcentraties zichtbaar
op de kaart. Deze bebouwingsconcentraties waren met elkaar verbonden
door karrensporen, zandwegen of paden. Later is het netwerk van wegen
en paden geïntensiveerd en zijn de Schoolstraat, de Kerkstraat en de
Wilhelminalaan zijn er bij gekomen. Op de kaart van 1910 is goed te zien
dat de bebouwing langs de Schoolstraat en langs de Wilhelminalaan begint
op te komen. Zeker de Wilhelminalaan is een doorgaande route waar rond
1900 een kloostercomplex is gesticht. Ook is op de kaart van 1900 te
zien dat er op de hoek met de Lensheuvel een sigarenfabriek gebouwd
is. Door de jaren heen is te zien dat de ruimte tussen de oorspronkelijke
gehuchten meer en meer bebouwd raakt en dat het kloostercomplex aan
de Wilhelminalaan nog fors uitbreidt. In de jaren ’50 is de Groeneweg en
zijn omgeving gebouwd. Dit gebied is aangewezen als een beschermd
dorpsgezicht vanwege de unieke groene kwaliteit, de bijzonder gave
wederopbouw architectuur en het samenhangende beeld.
Op de kaart van 1981 is voor het eerst de nieuwe centrumbebouwing van
Reusel zichtbaar. In het midden tussen de historische gehuchten wordt
“in de wei” een nieuw centrum gebouwd. Op de kaart van 1981 is alleen
de noordelijke rand gerealiseerd. In 2004 zijn ook de oost- en westzijde
van de markt en de markt zelf gerealiseerd. Ook zijn het gemeentehuis
en de Kei zijn op dit kaartbeeld voor het eerst te zien. Hierbij is ook goed
te zien dat de Wilhelminalaan verlegd is richting het zuiden, waarmee de
historisch logische routing langs de kerk is komen te vervallen.
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plangebied

Het centrum is gebouwd volgens de toen heersende
bouwstijl en kent ook een veelheid aan architectuur
stijlen:
•

•

•

•

•

Het gemeentehuis is qua vormgeving
antroposofisch, met knikkende lijnen en een
getrapte hoogteopbouw. Ook het kleurgebruik
is expressief (warmere kleuren in het pallet
geel, oranje, rood);
De
winkelpanden
met
appartementen
daarboven vrij sober en standaard. De
gebouwen hebben platte daken en een
donkere, gedekte kleurstelling (grijs, zwart). De
gebouwen hebben een accent met de oplossing
voor de buitenruimte, een soort stellage dat
ogenschijnlijk los voor de gebouwen geplaatst
is.
De winkelpanden uit de jaren ‘80 zijn ook
sober (tegen het pover aan) in een zakelijke
stijl gebouwd. Ze hebben platte daken en
grote gevelopeningen met raampartijen. De
kleurstelling van de gevels is geel. Het plint
heeft een brede luifel.
Het winkel-/horecapand op de hoek van de
Schoolstraat en de Wilhelminalaan heeft een
alzijdig karakter. Het gebouw heeft daken en
een torentje op hoek, met terrassen. Op de
verdieping wordt gewoond. De kleurstelling is
ook sober en gedekt (grijs, zwart);
De Sint Jozefschool is een historisch pand uit
1932. Dit pand wordt gekenmerkt door grote
rode kappen, een bijzonder beeld aan de gevel
en een rode bakstenengevel.
Sint Jozefschool
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langs het huidige gemeentehuis

winkelpanden uit de jaren ‘80

horecapand ‘t Torentje en het oude gemeentehuis
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Reusel is een dorp met vele sferen, een dorp dat door de jaren heen is
ontwikkeld en gegroeid. Die verschillende sferen lopen qua tijdsbeeld
sterk uit één. De Brinck en de Lensheuvel kennen een uitermate historisch
karakter. Beide zijn recentelijk heringericht en stralen dit historische
karakter ook uit. De Kerkstraat is een relatief historische lijn en laat zich zo
ook lezen in de huidige situatie, veel groen van het bestaande park en de
pastorietuin, de Lindelaan en de gebakken klinkers versterken dat beeld.
Ook de individuele pandjes, ook al zijn deze niet alle historisch, dragen
bij aan dat beeld. De Schoolstraat heeft weer een heel ander karakter,
maar straalt ook nog een zekere mate van historie uit. De Groeneweg
als beschermd dorpsgezicht neem hier weer een hele eigen positie in en
laat een kwalitatief hoogwaardig en contextueel beeld zien. De interventie
van de jaren 1981 tot 2004 geven een veel moderner en ook een meer
obligaat beeld.
Dankzij de gefaseerde ontwikkelingen door de jaren heen is het pallet
aan sferen groter geworden. Dit gevarieerde pallet heeft zeker kwaliteit
en biedt voor toekomstige ontwikkelingen een kans. Strikte uniformiteit in
schaal, korrel en uitstraling voor het hele centrum is daarmee geen logisch
uitgangspunt.
De samenhangende kwaliteit zal voor een groot deel gemaakt worden door
de inrichting van het openbaar gebied. Hiermee kan bij uitstek de Kempische
en dorpse kwaliteit van Reusel een plek krijgen. Het Kempische karakter
wordt in sterke mate gevormd door groen, groene profielen met bomen en
hagen, door ontspannen profielen die ingericht zijn voor verblijf, die een
zekere fijnmazigheid kennen, door duurzame materialen, natuursteen en
gebakken materiaal. In de bebouwing zijn het vooral natuurlijke materialen
(baksteen, gebakken pannen, hout, natuursteen accenten) en daken
(hellende dakvormen).
Een andere belangrijke referentie voor het gebied vormt het voormalige
kloostercomplex dat op deze plek gestaan heeft en waar de St. Jozefschool
nog een overblijfsel van is. De kloostersfeer/ architectuur kan op deze plek
een waardevolle aanvulling vormen op het totaal pallet van sfeerbeelden
voor het centrum van Reusel.
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7.3 VISIE OP HET GEBIED
Hoofduitgangspunten voor het BKP Wilhelminalaan Zuid
•
•

Reusel is een dorp van vele sferen. In het BKP wordt gezocht naar
een rustig en evenwichtig beeld dat zo contextueel mogelijk is, in de
visie wordt gekozen aan te sluiten bij het karakter en de sereniteit
van de Groeneweg.
Reusel (incl. Wilhelminalaan Zuid) is onderdeel van de Kempen,
dus met de nieuwe ontwikkeling wordt contextueel ontwikkeld,
bouwen in de Kempische traditie. Hiermee wordt ook de schaal van
de ingreep gedefinieerd en wordt dorpsheid nagestreefd.

Naast deze hoofduitgangspunten biedt de locatie een aantal sterke
handvatten aan voor de ontwikkeling van een beeld op deze plek:
1.
2.
3.
4.
5.
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Zoveel als mogelijk behouden groene kwaliteit van de plek;
De nieuwbouw koppelen aan het vertellen van een verhaal over het
verleden, het voormalig kloostercomplex. In de architectuur kan het
kloosterverleden doorechoën;
De gebouwen hebben een levendige plint aan centrum- en
Wilhelminazijde. Het voorkomen van een doodse (dichte) plinten;
Alzijdige gebouwen ontwikkelen die 360 graden oriëntatie krijgen,
dus naar centrumplein en naar de aanpalende woonwijken. Geen
achterkanten en geen galerijontsluitingen;
Behoud en inpassing van de bestaande Sint Jozefschool.
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Concept locatie
Een nieuw ensemble van gebouwen dat de
zuidelijke beëindiging vormt voor het nieuwe
centrumplein en entree van het centrum markeert
komende vanaf de Schoolstraat of vanaf de oostzijde
over de Wilhelminalaan. Dit ensemble sluit in
uitstraling en architectuur op de sereniteit van de
Groeneweg en vormt in robuustheid, ritmiek en
repetitie verwijzing naar het rijke Rooms Katholieke
verleden van deze plek en incorporeert op subtiele
wijze de bestaande Sint Jozefschool. Het faciliteert
een groene verbinding tussen het bestaande groen
van de Kloostertuin en het centrum.
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basis aanzicht Wilhelminalaan

doorsnede ter hoogte van het plein

basis plattegrond begane grond
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basis plattegrond verdiepingen

7.4 UITWERKING
Doorzetten van het groen
Het groene landschap van de Kloostertuin wordt doorgetrokken tot aan de
Wilhelminalaan. Dit wordt gedaan door de achterzijde van supermarkt en
een deel van de oostelijke woontoren “aan te aarden” tot verdiepingshoogte.
Dit wordt gedaan op een glooiende, landschappelijke wijze. Hierdoor
loopt het park als het ware tot op de gebouwen en staan de woningen
op de 1e verdieping aan het park. Langs de Korenbocht is royale ruimte
om het groen ook door te zetten tot aan de Wilhelminalaan. Mede door
de afwaardering en herprofilering van de Wilhelminalaan ontstaat er meer
ruimte voor groen.
Alzijdige gebouwen
Alle gebouwen moeten een alzijdige uitstraling krijgen. Dit wordt door de
compositie, richting en uitstraling van de gebouwen bepaald. Daarnaast
wordt dat bepaald door enerzijds de plint en anderzijds door de
bovenliggende volumes. De plint wordt specifiek in het volgende thema
uitgelicht.
De gebouwen gelijkwaardige gevels en aan alle vier de zijden wordt
gewoond. De ontsluiting van de woongebouwen zal via een centrale
opgang geschieden (geen galerij-ontsluiting). Ook wordt er aan alle zijden
gewoond.
De compositie van de woongebouwen is alzijdig en laat zich lezen als één
helder volume, met één duidelijke kap. De kap krijgt geen overstekken en
is onderdeel van de hoofdvorm, geen aanvullend ornamentiek in de gevel
op of aan het gebouw.
De hoofdrichting van de gebouwen wordt bepaald door de dakrichting,
deze is in de langsrichting aan het plein (oostwest-gericht) en haaks op de
Wilhelminastraat (noordzuid-gericht).
De zorggebouwen op de hoek zijn een samengevoegd ensemble. De
bestaande Sint Jozefschool gaat samen met een nieuw gebouw. Op
maaiveld worden beide gebouwen functioneel met elkaar verbonden, maar
ruimtelijk zijn ze nog goed te onderscheiden. De Sint Jozefschool krijgt
een functie (bij voorkeur een winkel) op de beganegrond met entrees aan
de aan de Nieuwe Markt. Aande andere zijde, langs de Groeneweg komt
een nieuw woongebouw. Het niet woonprogramma wordt zoveel mogelijk
op de begane grond gepositioneerd, zodat er een interactie met het
openbaargebied ontstaat. De kaprichting op dit gebouw ligt parallel aan
de Sint Jozefschool. Ook deze gebouwen orienteren zich alzijdig.
Sereniteit van de Groeneweg en de robuustheid van het
Kloosterverleden
Dit BKP kent grote waarde toe aan de historie van de plek en aan de context
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van de plek. Qua architectuur wordt aangesloten op de Groeneweg, met
een knipoog naar het “klooster”verleden, niet om te kopiëren, maar om te
laten inspireren. Dit betekent voor de woongebouwen en het zorgcluster:
• Eerlijk een helder materiaal gebruik, geen kunststof.
• Gebouwen met daken, de dakhelling wordt in harmonie met de Sint
Jozefschool bepaald en zijn minimaal 45 graden.
• De daken worden van leien of gebakken dakpannen.
• Gebouwen krijgen vier gelijkwaardige gevels, alzijdig oriëntatie van de
gebouwen.
• Met ritmiek en repetitie in de gevel wordt een sterke eenheid van het
gebouw benadrukt.
• Hoofdzakelijk baksteen architectuur.
• Lichte kleurstelling (lichte beige en grijze tinten, gekeimde gevels zijn
ook denkbaar).
• In het metselwerk geven sobere verfijningen en details (in metselrichting,
-verband of randen) accent aan de gevel (brabants metselwerk).
• Sterke gevels met ondergeschikte openingen (de gevel wint het van
de gaten).
• Bij gaten (bijv ramen) dieper liggende openingen, dieper liggende
neggen (minimaal 10 cm).
• Kozijnen en te openen delen zo rank mogelijk vormgeven.
• Buitenruimte in de massa oplossen, dus inpandige buitenruimtes.
• Geen aanvullende ornamentiek.
• Gebouwen op een zorgvuldige manier inpassen in het maaiveld, geen
extra ringen om het gebouw (dus geen privé buitenruimte aan het
gebouw), maar het gebouw inbedden in openbaar gebied.
Levendige plinten op de plekken waar het nodig is
In dit plan is alzijdigheid van groot belang. Deze ontwikkeling moet ruimtelijk
iets bijdragen aan het centrumgevoel en levendige plinten zijn hierbij
essentieel. Dit staat op gespannen voet met woongebouwen en met een
functie als een supermarkt. In dit BKP worden de plinten die functioneel
niet te openen zijn ook stedenbouwkundig “ingepakt”, zodat er geen dode
plinten ontstaan.
Voor de ontwikkeling van de twee woongebouwenn en de onderbouw
wordt in het basisconcept ongeveer 40 % van de plint ‘onder’ het park
gebracht, aan de Kloostertuinzijde, hier zal een deel van de blinde gevel
van de supermarkt liggen en een deel van de bergingen voor de woningen.
Aan de zijde van het parkeerplein aan de Groeneweg wordt de entree
van de supermarkt gelegd (op de hoek met het nieuwe plein), de overige
gevel zal gebruikt worden voor reclame (zeer beperkt), de rest van deze
gevel grenst aan achtertuinen. De gevel aan het nieuwe centrum plein krijgt
veel aandacht. Hier wordt de entreepartij van de supermarkt en de kassa’s
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gepositioneerd. Op de oosthoek wordt een extra winkelruimte ingebracht
om komende vanuit het oosten het centrumgevoel te versterken. Het
meest oostelijke woongebouw staat met zijn gevel op het maaiveld. Hier
is rondom met veel groen gewerkt en kan een goede overgang gemaakt
worden tussen woningen en openbaar gebied. Hier krijgen de woningen
op de begane grond een kleine buitenruimte met een haag. In de noordzijde
van het gebouw komt de entree tot de woningen te liggen (dus aan de
zijde van het nieuwe plein). Tussen de twee woongebouwen in komt een
voorziening voor laden en lossen. Dit ligt dermate diep uit de rooilijn, dat je
de vrachtwagens niet ziet in het straatbeeld.
Het zorgcluster krijgt aan de pleinzijde een Sint Jozefschool die op de
begane grond opengewerkt wordt en een openbare (winkel) functie krijgt.
Aan de zijde van de Wilhelminalaan komen de entrees te liggen voor
de zorgfunctie. Aan de zijde van de Groeneweg liggen functies voor de
zorg en woningen. Deze woningen krijgen een beperkte, door een haag
omrande, buitenruimte. De plint aan de pleinzijde van de supermarkt is
aan de zuidzijde, dus waarschijnlijk zal hier ook aan gewoond worden.
Tussen het parkeerplein en de zorgwoonfuncties wordt een stevige haag
voorgesteld.
Openbaargebied, reclame en uitstalling
De openbaarheid vormt het cement voor het centrum. Voor het hele
centrumgebied wordt gestreefd naar een hoogwaardige, groene inrichting
die als basis rode, gebakken klinkers heeft. In die klinkers worden accenten
en plekken verbijzonderd door het toepassen van natuursteen. Het nieuwe
plein wordt uitgevoerd met accenten van natuursteen en vormt zo een
bijzonder mooi vloerkleed in de centrale huiskamer. Dit nieuwe plein wordt
omzoomd door bomen in een lijst van gebakken klinkers. In de lijst wordt
ook de verlichting voor het plein opgenomen. Het park wordt ingericht
met glooiende grasvelden, boomgroepen en een mooi vormgegeven
pad er doorheen. In park komen enkele verbijzonderingen in de vorm van
zitplekken en plekken voor kunst. Het parkeerplein voor de supermarkt
wordt een functioneel parkeerplein.
De wegen die het centrum omvatten worden allen heringericht met
zorgvuldige, lommerrijke profielen. Bomenrijen, gebakken klinkers, groene
bermen en het ontbreken van hoogteverschillen bepalen hier het beeld.
De inrichting zal zich meer toespitsen op verblijf dan op een primaire
verkeersfunctie.
Reclame-uitingen mogen allen in de plint gedaan worden. Het afplakken
van ramen met reclame uitingen is verboden. Vlaggen aan de gevel
zijn toegestaan. Uitstalling aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan zijn
toegestaan, langs de gevel met een maximale breedte van 1 meter.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
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