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Voorwoord

Op 30 september 2008 heeft het College van B&W van de gemeente Cuijk beslist in te 
stemmen met de Startnotitie en het projectvoorstel “Vitalisering Padbroek”.

De conclusie uit deze startnotitie:

“…Zonder een dramatisch beeld te schetsen, eerder met de vaststelling dat de wijk een 
voorspelbare ontwikkeling doorloopt, concluderen we dat een solitair ontwerp van een brede 
school geen recht doet aan de situatie van de wijk. Erkenning van een bredere vraagstelling 
en de feitelijke gegevenheden van dit moment, bieden nu daadwerkelijk kansen op een 
duurzame bijstelling van de ontwikkeling van de wijk als geheel. Vooral de ontwikkeling van 
een echt wijkhart is ruimtelijk en maatschappelijk mogelijk. Daarvoor hoeft niet eens zoveel 
‘over hoop te worden gehaald’…”

Het projectvoorstel beoogt een aantal deelonderzoeken waarvan de resultaten voor u liggen.

Deze onderzoeken zijn een coproductie van Marius van den Elzen van Adviesbureau van den 
Elzen en Reinier Gerritsen van Buro Topia, in opdracht van de gemeente Cuijk. Marius heeft 
de sociale thema’s van de vitalisering in kaart gebracht, Reinier de stedelijke thema’s. Het 
resultaat is respectievelijk een wijkontwikkelingsplan en een stedelijk plan. Beide plannen 
kennen vervolgens twee hoofdthema’s. Voor het stedelijke plan is onderscheid gemaakt 
tussen de volledige vitalisering van de locatie Padbroek wat zich laat lezen in een 
BeeldKwaliteitsPlan+ en is ingezoomd ten behoeve van een mogelijke Brede School in de 
Structuurschets. Binnen het Wijkontwikkelingsplan is onderscheid aangebracht door een 
leefbaarheidagenda en een samenlevingsplan.

Voor u ligt het deelproduct Beeldkwaliteitplan+, het resultaat van een jaar hard werken.

Namens de projectgroep wens ik u veel leesplezier toe.

Vincent de Gouw – Leemhuis

Projectleider gebiedsontwikkeling

Gemeente Cuijk
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Inleiding

Padbroek is ontwikkeld  tussen de jaren ’70 en ’80 als uitbreidingswijk ten zuiden van Cuijk. 
De wijk Padbroek is inmiddels volwassen geworden en heeft een eigen aantrekkelijk 
woonklimaat gekregen. Binnen de wijk begint echter op veel plaatsen de openbare ruimte te 
verouderen. De recreatieve voorzieningen nemen af, of voldoen niet meer aan de vraag. De 
woningen en de omgeving voldoen soms niet meer aan de woonwensen. Wil Padbroek in de 
toekomst een aantrekkelijk wervend woonklimaat blijven, dan zal de wijk zich moeten blijven 
ontwikkelen. Uiteraard is dan de vraag hoe Padbroek weer vitaal wordt.    

In de wijk zijn drie scholen en diverse sociaal maatschappelijke functies. Bij de schoolbesturen 
en de gemeente leeft de gedachte om deze voorzieningen te bundelen in één brede school of 
een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Op welke locatie deze voorziening het beste 
gebouwd kan worden is hierbij de belangrijkste vraag.

De enige manier om deze vragen te beantwoorden is een integrale “kijk op de wijk”. De 
opdracht van de gemeente Cuijk aan bureau Topia bestaat uit twee delen. 
1. Vitaliseringonderzoek voor de gehele wijk Padbroek
2. Locatie onderzoek voor de nieuwe brede school

Naast het onderzoek naar de fysieke kant van de wijk is ook de sociaal maatschappelijke kant 
onderzocht. Onder leiding van dhr. M van den Elzen is er samen met een grote groep 
enthousiaste bewoners gekeken naar de wijk. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in 
de Leefbaarheidagenda en het Samenlevingsplan Padbroek.

Samen met de wijkraad, de specialisten van de gemeente, de woningbouwcorporaties en ook 
de gebruikers van de wijk is gewerkt aan deze verschillende opgaven. Deze samenwerking is 
tot stand gekomen door middel van vier verschillende werkgroepen. Dit zijn de werkgroep 
fysiek, werkgroep sociaal, de werkgroep communicatie en de ambtelijke werkgroep.

Werkwijze 

Het doel van de vitalisering is een algehele kwaliteitsimpuls voor de wijk waardoor 
leefbaarheid, duurzaamheid en functionaliteit van de wijk zichtbaar en voelbaar verbeteren. 
Deze integrale kijk op de wijk is vertaald in het Beeldkwaliteitplan+. Dit rapport is opgebouwd 
uit o.a. inventarisatie van de wijk met de leefbaarheidagenda en een verkenning van de  
stedenbouwkundige en ruimtelijke situatie. Op basis van deze informatie is een visie voor de 
wijk opgesteld. De visie bestaat uit verschillende onderwerpen zoals verkeer, groen en 
bebouwing. Vervolgens wordt per onderwerp oplossingen en maatregelen beschreven. Het 
beeldkwaliteitplan+ met de bijlage is geen kant en klaar product of eindrapport. Het vormt het 
vertrekpunt voor de algehele kwaliteitsimpuls voor Padbroek. Om de vitalisering concreet te 
maken is een projectenlijst met een planning opgesteld. De vele lopende projecten in 
Padbroek maken ook onderdeel uit van deze lijst. Hierin staan alle acties om de vitalisering tot 
een succes te maken. 

In de bijlage zijn bepaalde deelgebieden uitgewerkt. Hier zijn de voorgestelde maatregelen 
ruimtelijk vertaald. Vaak is het niet één standaardoplossing maar zijn er verschillende 
denkrichtingen geïntroduceerd. 

Het totale onderzoek bestaat uit

- Beeldkwaliteitplan+ met bijlage, opgesteld door Topia.

- Locatieonderzoek en structuurschets Brede School, opgesteld door Topia.

- Leefbaarheidagenda en Samenlevingsplan Padbroek, opgesteld door dhr. Van den Elzen.
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Conclusie en aanbeveling

Na een gedegen inventarisatie en onderzoek is er een vitaliseringplan voor Padbroek 
opgesteld. Hieraan hebben bewoners van Padbroek, de wijkraad en de ambtelijke organisatie 
meegewerkt. Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- Padbroek functioneert en is een wijk met veel potentie. Wil dat zo blijven dan moet er nu 
opgetreden gaan worden om de kwaliteit te verbeteren of in stand te houden.

- We zijn nog niet te laat. Nu ingrijpen betekent relatief kleinschalige ingrepen voor een 
betaalbare prijs. Uitstel zal leiden tot grootschalige, dure herstructureringsmaatregelen. 

- Het onderzoek richt zich vooral op de openbare ruimte. De bebouwing heeft ook voor de 
toekomst voldoende kwaliteit. Wel moet het onderhoud in sommige situaties worden 
opgevoerd.

- De opmerkingen die de bewoners hebben gemaakt zijn vaak dagelijkse, relatief kleine 
problemen en vragen een korte termijn actie. Het onderzoek van de ambtelijke organisatie 
en de stedenbouwkundige is veel meer gericht op de leefbaarheid van de wijk in de 
toekomst. Willen we Padbroek behoeden voor verloedering op langer termijn dan is 
grootschalig ingrijpen onvermijdelijk.  

- De voorgestelde maatregelen zijn zeer divers. Het loopt uiteen van herinrichting van de 
openbare ruimte tot het aanpassen van het beleid of een andere vorm van beheer. In veel 
gevallen kan met kleinschalige ingrepen al heel veel succes geboekt worden.  

- Aandachtspunt is de overgang van woning naar de buitenruimte. Achterkantsituaties, 
dichtgetimmerde carports, erfscheidingen en anonieme parkeerkoffers zullen structureel 
aangepakt moeten worden. Voor het oplossen van deze problemen is een samenwerking 
tussen  verschillende partijen essentieel.

- Groen bepaalt het karakter van de wijk en heeft veel voor- en tegenstanders. Er liggen heel 
veel kansen om de totale groenvoorziening te verbeteren en de overlast te beperken. Dit 
kan samengaan met het aantrekkelijker, gevarieerder en ecologischer maken van de wijk. 
Dit heeft alleen kans van slagen als dit samen met de bewoners wordt gedaan.     

- De aanbeveling is om samen met de wijkraad, de wijkdelen en de bewoners de projectenlijst  
uit te voeren. De inzet en betrokkenheid van de bewoners is essentieel. Het gedrag en de 
inzet van de bewoners is vaak al de helft van de oplossing. Dit vraagt ook wat van de 
gemeentelijke organisatie. Mensen en geld moeten wel beschikbaar zijn.
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Padbroek 1931

Uit de kaart van 1931 blijkt dat een aantal elementen ook nu nog in de wijk aanwezig zijn:

- Molen Jan van Cuijk;

- Groot Padbroek (voormalig landgoed, in huidige situatie bewoond);

- Klein Padbroek (voormalig landgoed, in huidige situatie bewoond);

- Doehuis (Kouwenberg);

- Bosstructuur.

Padbroek 1967

Cuijk ontwikkeld zich in zuidelijke richting. Een vuilstort in het plangebied van Padbroek is 
hierbij ook in gebruik genomen.

De bosstructuur rondom Padbroek wordt sterk verkleind. 

Omschrijving en het ontstaan van Padbroek

Padbroek is ontwikkeld tussen de jaren ’70 en ’80 als uitbreidingswijk aan de zuidzijde van 
Cuijk. De wijk ligt tussen het spoor en de Heerstraat. Padbroek heeft een groen karakter en 
bestaat uit ca. 1500 woningen en diverse voorzieningen zoals enkele scholen, buurtcentrum 
en recreatie gelegenheden. Ruimtelijk gezien wordt de wijk in tweeën gedeeld. Midden door 
de wijk loopt een grote groenstructuur met een bosachtig karakter. Hier ligt ook het hart van 
Padbroek, de Berenkuil. Een klein plein met enkele winkels. De overige voorzieningen zijn 
verspreid over de wijk.

De wijk heeft een gevarieerd karakter door het samenspel tussen de gebouwen, openbare 
ruimte en het groen. Kenmerkend voor de wijk is het introverte groene karakter, de ruimtelijke 
opzet en de ongedwongen sfeer.

Ten zuiden van Padbroek wordt het voormalig recreatiegebied De Messemaker omgevormd 
tot de nieuwe wijk De Messemaker.
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Padbroek 1978

Padbroek 1987
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Padbroek 1978

Het noordelijk deel van Padbroek is gerealiseerd. Padbroek als uitbreiding van Cuijk ligt op 
een logische plek in het landschap. Namelijk in de structuur van plaatsen, die van oudsher 
liggen op de hogere delen langs de rivier de Maas. Dit betreft de plaatsen Katwijk, Cuijk, Sint 
Agatha en Oefelt.

Binnen deze structuur is Padbroek ingeklemd tussen bestaande fysieke structuren in het 
landschap te weten: het spoor, de Heerstraat en de bosstructuur. 

De bosstructuren binnen de plangrenzen van Padbroek zijn volledig opgenomen in de wijk. 
Een aantal andere elementen zoals de molen en Groot Padbroek (als woning langs 
Hagelkruis) zijn ook behouden. De stortplaats is als open groene ruimte opgenomen in het 
stedenbouwkundig plan. 

Het zuidelijk deel van Padbroek is in aanbouw. De verandering in de stedenbouwkundige 
structuur blijkt al uit de kaart.

Padbroek 1987

Geheel Padbroek is gerealiseerd. De bosstructuren zijn volledig opgenomen. Een ander 
element dat is opgenomen in de wijk, is het landgoed Klein Padbroek met het verhoogde 
laantje van Sperwerhorst / Everdrift, de gebouwen en de muren.

Een duidelijk verschil in de opzet van de wijk is te zien tussen het noordelijk en zuidelijk deel 
van Padbroek. De hoofdstructuren van het bestaande landschap zijn grotendeels behouden. 
De stedenbouwkundige invulling  van de wijken is tot stand gekomen vanuit een 
gedachtegoed kenmerkend voor die tijd. Dit zijn het Nieuwe Bouwen voor het noordelijke deel 
en de Forumbeweging voor het zuidelijk deel van Padbroek.

Padbroek was in de begin jaren een aantrekkelijke wijk voor jonge gezinnen. Niet alleen de 
ruime opzet van de wijk maakte het aantrekkelijk, maar ook de aanwezigheid van 
voorzieningen, zoals scholen, buurtcentrum, sport en speelmogelijkheden, Doehuis, 
recreatiegebied De Messemaker, etc. Door het overwegend eigen huisbezit was en is 
Padbroek te kenmerken als een middenklasse wijk.

Padbroek Nu

Padbroek heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gemiddeld stedelijke wijk in de zin 
van bevolkingsopbouw (leeftijd-, sociaaleconomische en etnische opbouw). 

In de wijk zijn nu verschillende woonvormen aanwezig bestaande uit eengezinswoningen 
(rijtjeswoningen, twee-onder-één-kap, bungalows, vrijstaande woningen), twee flatgebouwen, 
en een appartementencomplex boven het winkelcentrum. De woningvoorraad bestaat uit 35% 
huurwoningen en 65% koopwoningen.

Echter de laatste jaren is de wijk hard aan het veranderen. Er zijn minder kinderen, meer 
ouderen, meer uitkeringsgerechtigden en allochtonen. De kwaliteit van de bebouwing en de 
ruimte er omheen neemt in kwaliteit af. Bovendien is de houdbaarheidsdatum van de 
openbare ruimte aan het verlopen. Het groen is volwassen geworden en op sommige plekken 
de oorzaak van een onveilig gevoel en gevaarlijke verkeersituaties. 

Door deze recente verandering heerst in Padbroek het idee dat dit een negatieve spiraal is die 
doorbroken moet worden om de leefbaarheid te behouden en duurzaam te verbeteren.
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Gedachtegoed Padbroek en De Messemaker

Padbroek is onder te verdelen in twee stedenbouwkundige structuren. De ontwikkeling van de 
wijken is gebaseerd op twee stedenbouwkundige stromingen, namelijk Het Nieuwe Bouwen 
en de Forumbeweging.

“Het nieuwe bouwen”

Dit betreft het noordelijke deel van Padbroek ontwikkeld in de jaren ’70. Het Nieuwe Bouwen is 
een voortzetting van de industrialisatie in de bouw, waarbij seriematig bouwen mogelijk werd. 
In Padbroek zijn de woningen overwegend gericht op de (groene) openbare ruimte in plaats 
van op de straat. Deze ruimtes krijgen hierdoor een collectief karakter. 

Andere kenmerken zijn:

- Stedenbouwkundige herhaling (herhaling van bouwblokken);

- Seriematig bouwen, aaneengeschakelde woningen;

- Functiescheiding (wonen, werken, winkelen, groen, verkeer, recreatie);

- Hiërarchie in verkeer;

- Transparantie, ruimte, licht en lucht;

- Introvert karakter door het naar binnen gekeerde stedenbouwkundige structuur.

“Forumbeweging” (de woonerven)

Het zuidelijk deel is ontwikkeld in de jaren ’80 volgens het gedachtegoed van de 
Forumbeweging. De menselijke maat en schaal vormt de basis. De woongebieden werden 
ingericht op basis van intimiteit, geborgenheid en ruimte voor kinderen. 

Andere kenmerken zijn:

- Woonerven informeel ingericht waarbij de auto te gast is;

- Openbare ruimte als woon- of leefomgeving;

- Bochtige straten, ontbreken van visueel ruimtelijke aanknopingspunten voor de oriëntatie in 
de wijk;

- Architectuur overwegend ingetogen en introvert met verspringende gevels;

- Kleinschalige opzet, een op de individuele bewoner gerichte woonomgeving;

- Geringe scheiding tussen openbaar en privé.

De Messemaker

De in de jaren 2000 ontwikkelde (en inmiddels in uitvoering) wijk De Messemaker kenmerkt 
zich door het volgende:

- Bestaande omgeving als uitgangspunt voor stedenbouwkundig plan;

- Vrij wonen in een natuurlijke groene omgeving (“Wonen als gast in het bos”);

- Vrijstaande woningen op grote kavels in het hogere segment.
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Wijkdelen 

1 Hazenleger I Moleneind 

2 Korhoenderveld 

3 Patrijzenveldl Fazantenveld 

4 Berenkuil I Wolfskui l I 
Dassenburcht I Houtsnipwal 

5 Valkenhorst I Kievitenveld 

6 Buizerdhorst I Havikshorst 

7 Marterrevier I Hermelijnkwartier 

8 Wezelhof I Vossehol I Reeveld 

9 Sperwerhorst I Everdrift 

10 Messemaker 
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Bewoners analyse

Voorafgaand aan het Beeldkwaliteitplan+ liggen het Leefbaarheidonderzoek “Op het goede 
spoor” ¹ en “Kijk op de wijk Padbroek” ². In deze rapporten is de wijk door de bewoners 
geïnventariseerd.  

Om de essentie van de problemen in de wijk uit deze onderzoeken te filteren, hebben de 
bewoners per wijkdeel een leefbaarheidagenda opgesteld. Hierbij is  Padbroek onderverdeeld 
in wijkdelen. De problemen uit de leefbaarheidsagenda zijn hieronder gerangschikt op 
belangrijkheid.

1. Groen
2. Speelplekken
3. Aanpak hondenpoep
4. (Verkeers) Veiligheid
5. Aanpak te hard rijden
6. Aanpak Hagelkruis
7. Onderhoud openbare ruimte
8. Voetgangersvriendelijke wijk
9. Parkeren

Verbeteren verlichting
10. Herstellen bestrating

Bewegwijzering verbeteren
11. Aanpak verloedering (carports)

Gebruik crossterrein niet uitbreiden (wijkdeel 9)
12. Bewoners ondersteunen elkaar (vrij grote animo bij de bewoners om zich actief in te 

zetten voor de leefbaarheid van hun wijk)
Aanpak zwerfafval
Paden openhouden, onderhouden en verlichten.
Brandgangen veiliger maken en onderhouden

13. Onderhoud huurwoningen (wijkdeel 1)
Parkeerplaats de Wingerd aanpakken, hangjongeren (wijkdeel 7)
Milieubelasting tegengaan (2 wijkdelen)

14. Zorg voor 13- t/m 20-jarigen
Bankjes plaatsen op mooie plekken (wijkdeel 6)

15. Bestemming oude stort (volledige en tijdige informatie)
Overstort Valkenhorst/Kievitenveld (wijkdeel 5)

16. Medische voorzieningen+ pinautomaat in MFA
17. Openbaar vervoer in de wijk

Onderhoud muurtjes

Uit de analyse van de bewoners blijkt dat veiligheid en alledaagse praktische problemen door 
de bewoners het belangrijkst worden gevonden. De “omstreden” stortplaats is minder 
belangrijk. Bovendien valt op dat er heel individueel naar de eigen woonomgeving wordt 
gekeken en dat het voornamelijk praktische problemen zijn voor de korte termijn. 

In hoofdstuk 4 is de leefbaarheidsagenda per wijkdeel uitgewerkt.

¹ Op het goede spoor, Rapport Leefbaarheidonderzoek Padbroek, oktober 2009

²  Kijk op de wijk Padbroek, advies van de adviesgroep stedenbouwkundig plan van de wijkraad Padbroek, 

januari 2010
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Ruimtelijke en stedenbouwkundige analyse

In deze analyse zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van Padbroek omschreven. 
De inventarisatie, de bewonersanalyse en deze analyse vormen de basis voor de visie over 
Padbroek.

SWOT - Sterktes

Stedenbouwkundige structuur/gedachtegoed

Woningen

De woningen in Padbroek hebben voldoende maat en kwaliteit om nog jaren mee te kunnen. 
De gebouwde woningen zijn degelijk en het wooncomfort is hoog. Grootschalige 
herstructurering is hier niet nodig.

Verwacht wordt dat een deel van de woningen door de jaren heen wel gerenoveerd moet 
worden. In een aantal wijkdelen (met name het Hazeleger) sluiten de woningen en 
buitenruimte qua uitstraling en leefbaarheid niet aan op de huidige wensen. Het betreft hier het 
totaalbeeld van gevels, tuinen, carports, aanbouwen, etc.

Ruim en groen

De wijk is ruim opgezet met veel ruimte en groen op straat, buurt en wijkniveau. Door deze 
groene ruime woonomgeving onderscheid de wijk zich van andere woonwijken in Cuijk, maar 
ook daarbuiten.  

De wijk en de bebouwing is ook ruim opgezet maar wel met respect voor de menselijke 
schaal. De woningen hebben ruime kavels ten opzichte van recent ontwikkelde wijken. Veel 
woningen hebben de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.
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SWOT - Zwaktes

Buitenruimte/kwaliteit openbare ruimte

De inrichting van de wijk stamt uit de jaren ’70. Het hedendaags gebruik van de woonwijk en 
het gedrag van de mensen correspondeert niet meer met de inrichting van de openbare ruimte 
uit die jaren. 

Voorbeelden zijn:

- Toename van de auto zorgt voor een hogere parkeerdruk. Niet meer parkeren in 
parkeerkoffers op loopafstand van huis maar parkeren op eigen terrein. 

- De collectiviteitgedachte van het verleden heeft plaats gemaakt voor individualiteit. Geen 
collectieve open tuinen maar het afschermen van eigen terrein en behoefte aan privacy.

Door de leeftijd van de wijk is de openbare ruimte aan het verslijten. De technische kwaliteit  
van de wegen en paden wordt minder. Het groen heeft een volwassen stadium bereikt. Dit 
zorgt soms voor overlast. Door het grote groenareaal is de onderhoudsvraag erg hoog. 

In veel situatie sluit de openbare ruimte niet meer aan op de bebouwde omgeving. De 
achterkant van de woning met carport of gelegen aan een parkeerkoffer functioneert als 
‘voordeur’. Er is sprake van een omgekeerde voor-achterkantsituatie. Het gevolg is dat de 
voorkant van de woning niet meer wordt gebruikt en verrommeld. 

De voorkanten van de woningen zijn vaak aan het zicht onttrokken. Bergingen, carports of 
garages en geparkeerde auto’s  zijn beeldbepalend. Niet de voordeur. Hierdoor krijgt de 
voorkant van de woningen de uitstraling van een achterkant. Er is geen relatie met de 
openbare ruimte en sociale controle ontbreekt.

Te weinig variatie in de woningbouw

Een levensbestendige wijk vraagt gevarieerde voorzieningen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. Mensen, jong en oud,  verlaten dan minder snel de wijk. Een eenzijdige 
bewonersgroep en eventuele leegstand en achteruitgang van de wijk wordt voorkomen. 

Padbroek kent weinig  variatie in de woningbouw. Het overgrote deel bestaat uit 
eengezinswoningen waarvan het merendeel rijtjeswoningen zijn. Padbroek wordt  een  
levensbestendige wijk als er meer variatie in het woningbouwprogramma komt. Te denken valt 
aan verscheidenheid  in ouderen huisvesting, starterswoningen of zorgwoningen. 

Als gevolg van de bouw van de MFA komen er verschillende potentiële bouwlocaties 
beschikbaar. Hier ontstaat ruimte om Padbroek levensbestendig te maken. 

Voorzieningen niet meer afgestemd op behoefte

Het aantal ouderen binnen Padbroek is toegenomen en zal als gevolg van vergrijzing nog 
meer toenemen. Deze ontwikkeling vraagt andere voorzieningen zoals zorg voor ouderen, 
wijkverpleging of een dokterspost. De MFA kan mogelijk een rol spelen in het bieden van deze 
voorzieningen.

De behoefte van de mens is anders dan in de beginjaren van de wijk. De voorzieningen zullen 
ook afgestemd moeten worden op de hedendaagse eisen. Hierbij moet gedacht worden aan 
de voorzieningen voor jongeren en de status van speelgelegenheden. Een brede school of 
multifunctionele accommodatie met uitgebreide voorzieningen is een  mogelijke oplossing. 

De wijk kent veel speelplekken. Maar de kwaliteit van de speelvoorzieningen is niet afgestemd 
op de behoefte van de jeugd. Ook worden de mooie plekken in de wijk te weinig benut. 
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SWOT - Kansen

Wervend woonklimaat

Door het ruime en groene karakter van de wijk, heeft Padbroek veel potentie om een meer 
wervend woonklimaat te worden. 

1. Meer variatie in de  woningbouw kan zorgen voor meer variatie in bevolkingssamenstelling.  
De ontwikkellocaties die vrijkomen ter plaatse  van de huidige scholen bieden hier ruimte 
voor. 

2. Door meer voorzieningen te realiseren zal Padbroek aantrekkelijker worden voor een 
bredere groep bewoners. Een nieuwe  MFA geeft de wijk een nieuwe sociale 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 

3. Door het ruim opgezette openbare gebied  is er voldoende ruimte en flexibiliteit om de 
openbare ruimte aan te passen op het hedendaagse gedrag, de wensen en de eisen van 
de mensen. 

4. Het groene karakter van de wijk kan een impuls zijn voor nieuwe woonvormen. 

5. Padbroek heeft voldoende recreatieve mogelijkheden (fietsroutes, speelroutes, 
buitengebied, wandelstructuur) maar ze moeten wel benut worden. 

Leefbaarheid verbeteren

De leefbaarheid van Padbroek kan worden geoptimaliseerd. Uit het leefbaarheidonderzoek is 
goed af te lezen wat er in de wijk speelt en waar men belang aan hecht. De mate van 
leefbaarheid is afhankelijk van verschillende factoren:

1. Kwaliteit van de openbare ruimte (tegengaan van anoniem straatbeeld, 
verloedering, leegstand en het verbeteren van speelplekken en onderhoud);

2. Aanwezigheid van voldoende voorzieningen (scholen, speeltoestellen, winkels,   
parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, openbaar vervoer);

3. Sociale contacten in de buurt (buurtinitiatieven, buurtcontact). Betrokkenheid van 
de bewoners bij de vitalisering speelt hierin ook een rol. De Leefbaarheidagenda 
laat ook veel initiatieven zien om de buurt te verbeteren.

4. Sociale veiligheid (tegengaan van gevaarlijke verkeersituaties, hangjongeren, dealen, 
vandalisme);

5. Milieu (tegengaan of verminderen van zwerfvuil, geluidsoverlast, vervuiling, etc.).
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SWOT - Bedreigingen

Ruim en groen

Padbroek heeft een grote groene openbare ruimte. Dit is een kwaliteit maar kan ook negatief 
uitwerken. Een te grote openbare ruimte is moeilijk te onderhouden, zo ook in Padbroek. Bij 
verwaarlozing van groen of de openbare ruimte ligt  verloedering op de loer. 

Bevolkingssamenstelling

Een evenwichtige mix van de bevolkingssamenstelling is vereist om de wijk vitaal te houden. 
Hierbij is het aanbod van verschillende type woningen van belang.

Voorzieningen

Door te weinig voorzieningen of voorzieningen die niet zijn afgestemd op de omgeving kan de 
leefbaarheid in de wijk aangetast worden. 
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Het introverte karakter van de wijk en de 
naar binnen gekeerde structuur is te 
vergelijken met de Russische Matroesjka 
poppetjes. Het is spannend, verrassend en 
de nieuwsgierigheid \Wrdl geprikkeld. 
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Conclusie van inventarisatie en analyse

De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de inventarisatie en SWOT analyse.

De wijk Padbroek is verankerd in zijn omgeving door bestaande landschappelijke structuren 
zoals de bossen, spoorweg en Heerstraat. Met name de laatste twee treden echter ook op als 
barrières. 

Veel van de problemen die door de bewoners praktisch van aard en relatief makkelijk 
oplosbaar. Wil de wijk een duurzame ontwikkeling doormaken dan zal ook op sommige 
plekken grootschalig ingegrepen moeten worden en dan vooral in de openbare ruimte. 

Door deze zware kaders (bossen, spoorweg, Heerstraat) krijgt de wijk een introvert karakter. 
Ook de stedenbouwkundige structuur van de wijk, maakt de wijk naar binnengekeerd. Dit is te 
zien op elk niveau: wijk, wijkdeel, buurt, etc. 

De kerngedachte van het stedenbouwkundig plan van Padbroek functioneert nog steeds. Het 
wonen in een groene omgeving waarbij de mens centraal staat en de openbare ruimte als 
woon en leefomgeving dient.  

Echter, in de periode tussen 1970 en 2010 is het gedrag, leefstijl en verwachtingspatroon van 
de bewoners veranderd. De mensen zijn individueler geworden ten opzichte van de jaren ’70 
en is er meer behoefte aan privacy. Hierdoor is ook het gebruik van de openbare ruimte 
veranderd. De inrichting van de openbare ruimte is niet mee veranderd met de wensen en 
eisen. Het is niet de bebouwing die aangepakt moet worden, maar de aansluiting van de 
openbare ruimte op de bebouwing.

Recente landelijke tendensen, zoals de verandering in bevolkingsopbouw en krimp, vraagt om 
van Padbroek een levensbestendige wijk te maken. Om dit te bereiken moet er meer variatie 
in het woningbouwprogramma en in de voorzieningen komen. 

Een MFA, als een visitekaartje van de wijk, kan bestaande functies in de omgeving van het 
winkelcentrum versterken. 
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Visie

De essentie om van de vitalisering een succes te maken en van Padbroek weer een wervend 
woonklimaat te creëren ligt in een positief en negatief aspect van de wijk.

+ Het groene kleinschalige karakter van de wijk wordt gewaardeerd door de    bewoners en de 
stedenbouwkundige gedachte van het verleden functioneert in Padbroek nog goed.  

- De wijk voldoet niet meer aan de hedendaagse wensen, eisen en het gedrag van  de 
bewoners.

De algehele visie voor de wijk luidt dan ook:

“Behoud bestaand gedachtegoed, afgestemd op hedendaags gebruik”

Dit betekent dat de stedenbouwkundige structuur, het stedenbouwkundige gedachtegoed en 
de bebouwing gehandhaafd kunnen worden. 

De openbare ruimte en de buitenruimte zal worden aangepast op het hedendaagse gebruik, 
het gedrag en de gewoontes.  Soms zijn dit kleine ingrepen, zoals een andere vorm van 
onderhoud, maar op sommige plekken zijn ook grootschalige ingrepen noodzakelijk om de 
problemen op te lossen.

Het groene karakter blijft behouden. Om het groene karakter te behouden is het gewenst om 
een kleinere openbare ruimte te realiseren met een hogere kwaliteit, meer variatie in groen en 
beter en goedkoper onderhoud. 

Het collectieve gedachtegoed blijft zoveel mogelijk bestaan en de privacy van de bewoners 
wordt gerespecteerd. 

Op basis van deze uitgangspunten is voor de volgende onderdelen apart een visie uitgewerkt:

- Woongebieden;

- Infrastructuur;

- Groenstructuur;

- Fietsstructuur;

- Wandelstructuur;

- Recreatie;

- Landmarks.

De visie hierop zijn in het volgende hoofdstuk met behulp van structuurkaarten uitgewerkt. 
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Woongebieden met eigen identiteiten

Volkstuincomplex

Landmark / herkenningspunt van de wijk
Korenmolen Jan van Cuijk
Doehuis (Kouwenberg)
Nieuw te realiseren landmark ter beëindiging van de open ruimte
Winkelcentrum
MFA
Groot Padbroek
Klein Padbroek

Bosstructuur (ecologisch)

Doorgaande open groenstructuur van zuid naar noord; open groen lint

Plein ‘Hart van de Wijk’

Sport en speelroutes / speelplekken 
(in groenstructuur en woongebieden)

Wijkontsluitingsweg (Hagelkruis)

Buurt ontsluitingsweg

Vrijliggend fietspadenstructuur

Spoorweg

Groene tunnel door het bos

Visiekaart Padbroek

Deze kaart laat de hoofdstructuren van Padbroek zien. Deze structuren zijn hierna per 
onderdeel uitgewerkt. Per onderdeel wordt het karakter omschreven, problemen weergegeven 
en de visie en de te nemen maatregelen omschreven.

Uit de visiekaart blijkt dat:

De visie “behoud bestaand gedachte goed, afgestemd op hedendaags gebruik” vraagt om  
bestaande structuren te herzien, te versterken of om nieuwe structuren toe te voegen. De 
belangrijkste structuren worden gevormd door het groen, de bebouwing en de wegen. 

De centrale plek in de wijk wordt gevormd door het bestaande winkelcentrum met mogelijk 
een nieuwe MFA. Hier ontstaat een hart in de wijk dat een schakel vormt tussen de 
verschillende ruimtelijke en functionele structuren van Padbroek. 

Door nieuwe recreatieve routes zoals spelen, fietsen en wandelen te koppelen aan de 
groenstructuur wordt het groene karakter van Padbroek en de beleving  van de groene 
omgeving versterkt.

Legenda:
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A. Fazantenveld
Wonen aan groene open “collectieve” ruimte

B. Hazeleger
Wonen in rijtjes aan een groene ruimte (tuinen en openbaar groen)

C. Korhoenderveld, Houtsnipwal, Wolfskuil
Wonen aan woonpaden en parkeerkoffers

D. Korhoenderveld, Dassenburcht
Groene woonomgeving met “losse” structuur

E. Moleneind, Dassenburcht, De Messemaker 
Vrijstaande woningen in een ruime, groene en natuurlijke omgeving

F. Patrijzenveld, Fazantenveld, Berenkuil
Hoogbouw en appartementen in het ‘Hart van de wijk’

G. Reeveld, Wezelhof, Hermelijnkwartier, Marterrevier
Wonen aan woonerven in een groene omgeving met bochtig stratenpatroon

H. Valkenhorst, Havikshorst, Buizerdhorst, Kievitenveld 
Wonen aan woonerven met een bochtig stratenpatroon

I. Sperwerhorst, Everdrift
Gemengde woonvormen; het vrij wonen

J. Volkstuincomplex

Woongebieden

Padbroek is  onderverdeeld in woongebieden gebaseerd op basis van de ruimtelijke en 
stedenbouwkundige kenmerken. Ieder wijkdeel kan op zijn eigen wijze worden 
gekarakteriseerd. 

Deze verdeling wijkt af van de onderverdeling uit het rapport “op het goede spoor”.  Deze 
nieuwe indeling maakt het mogelijk om de problemen opgesteld door de bewoners in relatie te 
zien tot de stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen.

Legenda:
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Wonen in rijtjes aan een 
groene ruimte (tuinen en 
openbaar groen) 

Wonen aan woonpaden 
en parkeerkoffers 

Vrijstaande wooingen in 
een ruime groene en 
natuur1ijke omgeving 

Hoogbouw en 
appartementen in het 
'Hart van de wijk' 

1. Groen in de buurt voldoet niet aan huidige eisen; 
2. Verbeteren speeltuinen; 
3. Co<iperatieve gedachte in wijkdeel vergroten; 
4. Onderhoud van wooingen; 
5. Veiligheid tav verl<eer en verlichting; 
6. Te weinig parkeer mogelijkheden; 
7. Bestemming van de vuilstort. 

1. Meer onderhoud aan groen, verlichting, straten, 
bestrating, bielzen; 
2. Wildsingel afsluiten voor doorgaand autoverkeer; 
3. Hondenpoep (behoefte aan duidelijke 
hondenuitlaatplek); 
4. Veiligheid (gevaar1ijke plekken voetgangers, 
verkeersituatie Hagelkruis I Dassenburcht, verlichting, 
rijsnelheid, ontbreken trottoirs); 
5. Behoefte aan voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar; 
6. Onveilige verkeersituaties; 
7. Te weinig parkeerplaatsen; 
8. Zwerfvuil; 
9. Aanvullende speelplek Houtsnipwal gewenst; 
9. Te weinig bladmanden. 

1. Veiligheid (onveilige verl<eersituaties, verl<eersnelheid, 
ver1ichting, ontbreken trottoirs); 
2. Achterstal lig onderhoud groen, straten, bestrating, 
ver1ichting); 
4. Hondenpoep, (behoefte aan duidelijke 
hondenuitlaatplek); 
5. Behoefte aan voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar; 
6. Zorg voor bewoners van 13 t/m 20 jaar; 
7. Te weinig parkeerplaatsen; 
8. Zwerfvuil; 
9. Te weinig bladmanden 

Moleneind zie woongebied B 
Dassenburcht zie woongebied D 

Patrijzenveld zie woongebied A 
Berenkuil zie woongebied C 

3 Door de bewoners van wijkdeel 3 (Fazantenveld) en wijkdeel 7 (Marterrevier en Hermelijnkwartier) is geen 
volledige leefbaarheidsagenda opgesteld. 
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Problemen stedenbouwkundig I Visie 

-Omgekeerde IKJOf- en achterl<antsituatie; De 
achterl<anten van de woningen zijn op de openbare straat 
gericht en de voorl<anten op een groene openbare ruimte. 
Het gevolg is dat de achterkant als 'voordeur' wordt 
gebruikt. 
- Een anoniem straatbeeld ontstaat door schuttingen, 
bergingen, carports en gesloten gevels. Bepalend IKJOr 
de veiligheid en uitstraling van de wijk. 
- Verouderde openbare ruimte en speelplekken. 
- lnrichting straatprofiel niet conform gewenst gebruik. 

- Vraag naar meer privacy. 

- Omgekeerde IKJOr- en achterkantsituatie. 
- Een anoniem straatbeeld door achterkanten 
(schuttingen, carports). Negatief effect op de uitstraling 
van dewijk. 
- lnrichting straatprofiel niet conform gewenst gebruik 
- Massaal groen maakt woningen onvindbaar en 
verstoppen de woning. 
- Geen duidelijke scheiding tussen openbaar groen en 
tuinen. 
- Massaal groen en garages geven Wildsingel een 
anoniem straatbeeld. 

- Omgekeerd voor- en achterkantsituatie. 
- Anonieme onveilige achterl<anten door schuttingen 
carports; bepalend voor de sfeer en uitstraling van de 
wijk 
- Moeilijke orientatie door orngekeerde voor en 
achterl<antsituatie. 
- Voorkanten van woningen aan achterpaden en 
parkeerkoffers. 
- Carports, bergingen en garages aan straatzijde geeft 
rommetig beeld. 
- lnrichting straatprofiel niet conform gewenst gebruik 

- lnrichting straatprofiel niet conform gewenst gebruik 
- Woningen zijn gedraaid ten opzichte van elkaar. 
- Voorkanten liggen aan achterpaden en garages en 
bergingen aan voor de voorzijde. 

Hart van de wijk fungeert niet als centrum van Padbroek, 
te weinig gemeenschappelijke voorzieningen, geen 
centrale gebruiksplein I plek en geen uitstraling. 
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- Stimuleren van gebruik voorkant en parkeren aan de 
achterl<ant. 
- Openbare ruimte gedeeltelijk uitgeven 

- Openbare ruimte kleiner en helder, duidelijk en 
functioneel inrichten met meer identiteit en afgestemd 
op behoefte. 

- Stimuleren van gebruik voorkant en parkeren aan 
achterl<ant. 
- Openbare ruimte gedeeltelijk uitgeven 

- Openbare ruimte kleiner en helder, duidelijk en 
functioneel inrichten met meer identiteit en afgestemd 
op behoefte. 
- Kleine speelplaatsen clusteren tot eeo speelroute 
met speelvoorzieningen IKlOf jonge kinderen uit de 
directe orngeving. 

- Achterpaden omvormen tot woonpaden, hierdoor 
krijgt de voorl<ant meer identiteit en wordt de 
vindbaarheid verhoogd 
- Stimuleren tot uniformiteit in carports en bergingen 
waarbij entrees tot woningen meer tot uiting komen. 
- Parkeerkoffers opnieuw inrichten tot hoogwaardige 
parkeerhoven waardoor de kwaliteit van de 
buitenruimte verbeterd en de woningen meer tot hun 
recht komen. 
- Straatprofielen afstemmen op gewenst gebruik 
waardoor verl<eersveiligheid verhoogd wordt. 
- Speelvoorzieningen voor de jeugd gericht rondom 
het Doehuis en de open groenstructuur (stortplaats) 

- Straatprofielen afstemmen op gewenst gebruik 
waardoor verl<eersveiligheid kan worden 
geoptimaliseerd en het aantal parkeerplaatsen kan 
toenemen. 
- Achterpaden omvormen tot woonpaden; een 
woonomgeving met meer identiteit. 
- Stimuleren tot uniformiteit in carports en bergingen 
waarbij entrees tot woningen meer tot uiting komen. 
- Speelvoorzieningen voor de jeugd gericht rondom 
het Doehuis en de open groenstructuur (stortplaats) 

Groen met name op prive terrein. Overige 
maatregelen zie woongebieden Ben D. 

- Een plek met meer functies, voorzieningen, ruimte 
voor activiteiten waardoor de plek een duidelijke 
centrumfunctie krijgt. 
- Extrovert karakter stimuleren. 
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woonerven in groene 
omgeving met bochtig 
stratenpatroon 

1. Overmatig groen (overzicht, onderhoud, 
begaanbaarheid, kwaliteit); 
2. Oversteeksituaties (verkeersveiligheid, wandelpaden); 

3. Speelterreinen (faciliteiten, onderhoud, veiligheid); 
4.Hondenpoep (opruimvoorzieningen, uitlaatlocaties, 
handhavi ng); 
5. Bewegwijzering (duidelijkheid, Jeesbaarheid); 
6. Veiligheid; 

7. Parkeerproblematiek; 
8. Slecht onderhoud voetgangersgebied; 
9. Afbakening wandelpaden; 
10. Onderhoud van muurtjes e.d. 

1. Hagelkruis en binnenwegen als onveilig en gevaarlijk 
ervaren (ontbreken voetpaden, verkeersnelheid, gevaar 
voor kinderen, beschadigd wegdek, te weinig ver1ichting); 
2. Ver1oedering van huurwoningen, carport, 
binnenstraten, omgevi ng/tu in/schutting, zwerfafval; 
3. Slecht onderhoud van wegen en paden; 
4. Slechte staat speeltuinen (veiliger voor kinderen, 
nieuwe doelgroep gerichte speelelementen); 
5. Over1ast van hangjongeren en dealen; 
6.Zandpad tussen Valkenhorst en Messemaker 
openhouden; 
7. Geen hondenuitlaatplaats aanwezig; 
8. Onveilig gevoel door groen (bomen/struiken); 
9. Mooie plekken in de wijk maar geen zitgelegenheden; 
10. Onduidelijke bewegwijzering; 
11. Gat van overstort bij scheiding Valkenhorst 
Kievitenveld dichtmaken; 
12. Ontbreken van (zorg)voorzieningen (prikpost, uitgifte 
apotheek, consultatiebureau, pinautomaat) mogelijkheid 
voor MFA; 
13. Ontbreken van ov-mogelijkheden; 
14. Stankover1ast riolering met name bij Valkenhorst en 
Kievitenveld. 

1. Hagelkruis als onveilig ervaren (verkeersnelheid, 
ontbreken trottoirs, slechte ver1ichting, gevaar1ijke 
uitgangen) 
Behoefte aan fietszone schoolgaande kinderen; 
2. Crossterrein (34 evenementen per jaar toestaan, niet 
gedogen en geen verdere vergunningen); 
3. Verpauperde brandgangen (wordt gebruikt als 
wandelpad, geen ver1ichting aanwezig, bestrating in 
slechte staat); 
4. Ontbreken communicatie met gemeente over groen 
onderhoudsplan. Gewenst zijn: een 
groenonderhoudsplan per wijkdeel, duurzamer bos, 
ecologische verbindingszone, kwaliteit bossen 
verbeteren, wandelpaden, ecologisch plan Padbroek; 
5. Zwerfafval; 
6. Over1ast hondenpoep, hef uitlaatplaats op, bezit en 
gebruik van poepzakjes verplichten, tref voorzieningen als 
afvalbakken en zakjes; 
7. Zorg over milieubelasting (stankover1ast) door 
mestvergistingsfabriek of vergelijkbare bedrijven op of 
nabij bedrijventerrein Laarakker. 

4 Door de bewoners van wijkdeel 3 (Fazantenveld) en wijkdeel 7 (Marterrevier en Hermelijnkwartier) is geen 
volledige leefbaarheidsagenda opgesteld. 
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Problemen stedenbouwkundig I Visie 

- Grote openbare ruimte met veel groen. 
- Achterkanten van woningen tegenover voorkanten. 

- Moeilijke orientatie door slingerend stratenpatroon, 
hoeveelheid groen en orientatie woningen. 
- Veel carports I garages aan straatkant waardoor een 
anoniem straatbeeld en rommelige uitstraling ontstaat 
- lnrichting straatprofiel niet conform gewenst gebruik. 

- Karakter en inrichting straatprofiel niet conform 
gewenst gebruik; 
- Rommel ige uitstraling van achterkanten door grate 
variatie in groen, schuttingen, garages, erfscheidingen, 
etc. 
- Onduidelijkheid in handhaving/ondemoud van 
openbare ruimte en erfscheidingen; 
- Weinig privacy door woningen direct aan de straat 

- Anoniem straatbeeld door blinde gevels, parkeren in 
de "voortuin" en gesloten ramen. 

lnrichting straatprofiel (inclusief achterpaden) niet 
conform gewenst gebruik. 

T oegankelij kheid 
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- Openbare ruimte: overzichtelijk, transparanter, minder 
groen door reduceren slingerend stratenpatroon. 
- Stimuleren van uniformiteit in carports en bergingen 
waarbij entrees tot woningen meer tot uiting komen 
- Straatprofielen afstemmen op gewenst gebruik. 

- Speelplaatsen clusteren tot een speelroute in de 
doorgaande open groenstructuur met 
speelvoorzieningen voor aile doelgroepen. 

- Straatprofielen afstemmen op gewenst gebruik. 

- Parkeren aan achterzijde stimuleren. 
- Overgang openbaar prive minder hard maken door 
extra zone tussen auto's en woningen. Hierdoor 
ontstaat oak een vertloging van veiligheid voor 
voetgangers. 
- Verrommeling aan achterkant tegen gaan door 
eventueel afsluiten van achterpaden en privatiseren. 
- Uitnodigende uitstraling aan achterkant door renovatie 
carports. 
- Speelplaatsen clusteren tot een speelroute in de 
doorgaande open groenlint met speelvoorzieningen 
voor aile doelgroepen. 

Straatprofielen en achterpaden afstemmen op gewenst 
gebruik waardoor veiligheid vertloogd wordt; 

Behoud van zandpad voor autoverkeer. Aanleggen van 
vertlard fietspad. 
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Hoogwaardig ingerichte parkeerkoffer met ontworpen erfscheidingen

Voorbeeld van goede woonpaden

Openbare ruimte tussen woningen Openbare ruimte tussen woningen
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Uniformiteit en individualiteit  voor carports met bergingen

Uniformiteit in bergingen aan de achterkant 
met parkeren

Verhoogd groen met palissaden palen 
vervangen voor verharde zitrand

Bosschages met bomen, bomen vrij zetten
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Categorie 1
Hoofdontsluiting (buiten plangebied)

Categorie 2; 30 km-gebied als rijbaan ingericht
Wijkontsluiting (Hagelkruis)

Categorie 3; Woonstraat 1ste orde
30 km-gebied is als woonerf ingericht maar heeft niet de juridische 
status van een woonerf.

Woonstraat 2de orde

Woonstraat 3de orde

Zandweg naar volkstuincomplex

Spoorweg

Infrastructuur

Straatprofielen moeten afgestemd worden op het gewenste gebruik. Hierbij is het van belang 
om een duidelijke hiërarchie aan te brengen in het stratenpatroon. Deze functie van de wegen 
moeten tot uiting komen in het profiel en materiaal gebruik.

Legenda
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Wijkontsluiting Hagelkruis 

Woonstraat als lange route door de wij k, verbinding met Hagelkruis 

Woonstraat, ontsluitingsroute per woongebied, vert>inding met Hagelkruis 

Woonstraat, interne ontsluiting in woongebied 

Woonstraat, ontsluiting van parkeerkoffers 
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Problemen I Visie 

Hagelkruis wordt als onveilig ervaren; ootbreken van Functie als wijkontsluiting I wijkverzamelstraat. 
trottoir, hoge rijsnelheid, oovoldoende ver1ichting en Helder ingericht met eenduidig straatprofiel. 
oooverzichtelijke kruisingen. Rijbaan (incl. fietsen}, vrijliggende voetpaden en een 
Geen doorgaand eenduidig profiel Te veel variatie in doorgaande, eenduidige groenstructuur. 
maatvoering, materiaalgebruik en verkeersremmende Eenheid in materiaal gebruik en verkeersremmende 
maatregelen. maatregelen. 

Hagelkruis: 
Aanbrengen van haagblokken. 
- optische versmal ling. 
- veiligheid door scheiding verkeersfuncties. 
- benadrukking wijkontsluitingsweg. 

- eenheid in beeld. 

Auto dominant en soms onveilige situaties; ootbreken Opvangen parkeerdruk van aanliggende woonblokken. 
van trottoir, hoge rijsnelheid, gevaar voor kinderen. Heldere inrichting en eenduidig straatprofiel. 
T e breed straatprofiel voor 30km zoo e. lnrichting conform 30km zone. 
Moeilijk ooderscheid in profiel tussen openbaar prive. 

Auto dominant, soms ooveilig door rijsnelheid en Onderscheiden gebruiksfunctie en inrichten cooform 
parkeren. 30km zooe. 

Auto heeft open bare ruimte verovert en is dominant Onderscheiden gebruiksfunctie en inrichten cooform 
aanwezig 30-km gedachte komt niet meer tot zijn recht. 30km zooe. 
Groen zorgt 1100r oooverzichtelij ke situaties. Overzichtelijker, transparanter en minder groen. 

Verrommeling, moeilijk ooderscheid openbaar prive. Parkeerstraten zoveel mogelijk aileen toegankelijk 
maken voor aanwonende. Beheer eventueel zoveel 
mogelijk in handen van bewoners. 

Votkstuinen moeilijk bereikbaar voor fietsers Zandpad behouden voor autoverkeer, verhard fietspad 
aanleggen voor fietsverkeer 
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Bestaand profiel Hagelkruis

Ontbreken trottoirs aan Hagelkruis, 

lange rechtstand hoge snelheid te verwachten

Bestaand profiel Hagelkruis

Ontbreken trottoirs, overgroeide verlichting

Bestaand profiel Hagelkruis

Onduidelijk profiel geen onderscheid in functies

Bestaand profiel Hagelkruis

Breed open profiel uitnodigend voor hard rijden
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Hagelkruis (Categorie 2) - nieuw prof iel 
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Wildsingel (Categorie 3, 1ste orde)- bestaand profiel 
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Wildsingel (Categorie 3, 1ste orde) - nieuw profiel

garage

6.00
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Kievitenveld Categorie 3, 3de orde - bestaand profiel

Bestaand profiel achterkant

5.00

garagetuin var. rijbaan var. berging tuin

1.20 3.60 2.50 2.80
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Waterstructuur

Met huidige klimaatveranderingen en de toenemende intensiteit van regenbuien dient een 
levensbestendige wijk hierop voorbereid te zijn. Bij de herinrichting van wijken of straten kan 
rekening gehouden worden met het afkoppelen van het regenwater om zo het rioolstelsel te 
ontlasten. 

Aan de volgende aspecten kan gedacht worden:

- bovengronds afvoeren van water via goten

- aansluiten van goten op bestaande waterlopen, regenwatervijvers of wadi’s

- bufferen van water (vertraagd afvoeren) door middel van regenwatervijvers

- infiltratie van water door middel van wadi’s

- infiltratie door waterdoorlatende verharding

Bijkomende positieve effecten zijn het gebruik van water als speelaanleiding of 
natuurontwikkeling.
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Bestaande bosstructuur (EHS)

Bestaande bosstructuur

Open groenlint

Laanbeplanting met haagblokken; eenduidig profiel van Hagelkruis

Lanen; laanbeplanting toegepast op woonstraten 1ste en 2 de orde

Te handhaven bestaand natuurlijke bomenrij

Te handhaven bestaand buffergroen

Natuurlijke parkstructuur

Buurtgroen:
1. Groene woonerven gevormd door tuinen en openbaar groen;
2. Buurtgroen en laanbeplanting;
3. Groene omgeving van gras met bomen;
4. Groene wijk door privaat groen;
5. Volkstuin,

Behoud bestaande houtwal langs spoorlijn (redelijk hoge cultuurhistorische 
waarde*)

Landgoed Klein Padbroek (hoge cultuurhistorische waarde*)

Grote groene open plek in de wijk; de stortplaats

Groenstructuur

Het groen is bepalend voor het karakter van Padbroek. Het streven is om Padbroek zo groen  
mogelijk te houden. Toch zal er wel op verschillende plekken ingegrepen moeten worden om 
ook in de toekomst een duurzame groenstructuur over te houden. Hierbij is een juiste balans 
nodig tussen overlast, de groene kwaliteit en het beheer, maar ook tussen voor- en 
tegenstanders van ingrijpen in het groen. 

Door het verkleinen van de openbare ruimte is het mogelijk om kwalitatief betere en 
beheerbare openbare ruimte en groenstructuur te realiseren. 

Meer variatie in het groen verhoogd ook de kwaliteit, beleefbaarheid en soortenrijkdom in flora 
en fauna. 

De dragers van de groenstructuur zijn de bossen, het open groenlint en de laanstructuren. 
Hierbij is het van belang dat de bossen beleefbaar worden en dat het open groenlint een echt 
open parkachtig  karakter krijgt met enkel solitaire bomen. De groenstructuur langs de 
Hagelkruis moet een doorgaand eenduidig profiel krijgen.

Het buurtgroen moet per wijkdeel aangepakt worden.

Legenda

* Beschrijving Cultuurhistorisch Groen, Cultuurhistorische Waardenkaart 2005 – Provincie Noord Brabant
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Ecologische bosstructuur; verankering van de wijk in zijn landschappelijke 
omgeving. Dichte, groene, gevarieerde beplanting. Onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Doelsoorten onbekend. 

Ecologische bosstructuur; verankering van de wijk in zijn landschappelijke 
c:xngeving. Dichte, groene, gevarieerde beplanting. 

Open groenlint bestaat uit een aaneenschakeling van diverse open groene 
ruimtes. 

Hoofdweg dooc Padbroek 

Doorgaande booolstructuren in diverse straten 

Dichte beplanting ter arscherming van spoor en hoofdwegen 

Natuurtijke par1<structuur met boomgroepen en poelen 

1. Groene woonerven gevormd door tuinen en openbaar groen; 
2. Buurtgroen door met name laanbeplanting; 
3. Groene omgeving van gras met bomen. Groen veelal verhoogd 
aangebracht; 
4. Groene wijk dooc met name privaat groen; 
5. Volkstuin. 

Cultuurhistorische houtwal 

Bosstructuur en laanbeplanting 

Verhoogde open groenstructuur 

L 
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Problemen I Visie 

Weinig variatie, overwoekerend, - Bestaande hoofdbosstructuur handhaven. Beleefbaarheid vergroten door 
dicht groen en onveilig meer variatie aan te brengen in de bosranden. 

- Fonmele doorsnijdingen en infonmele padenstructuren. 

- Ecologisch beheer. 
- Vergroten ecologische waarde door meer variatie in bosrand (rijkere flora en 
fauna) 

- Bosstructuur behouden, maar de beleefbaarheid vergroten door meer variatie 
aan te brengen in de bosrand (kern - mantel - zoom) en ecologisch beheer 
toe te passen. Hierdoor wordt ook de ecologische waarde vergroot. 

Geen doorgaande open Eindbeeld een open groenstructuur slingerend door de wijk vanuit het open 
groenstructuur maar enkele losse landschap naar het centrum van Padbroek. 
open groenplekken met een Geleidelijke overgang van natuurlijk park (Messernaker) naar formelere, meer 
relatief dicht gegroeide rand. parkachtige inrichting in Padbroek. 

Varierende groenstructuur aan Nieuwe laanbeplanting met haagblokken, gedeeltelijk bestaand. 
Hagelkruis. Lage en zoveel mogelijk zelfde beplanting toepassen 

T oekomstwaarde van bestaande Laanbeplanting op buurtontsluitingswegen handhaven. Echter transparantere 
bornen. bornen 2c1e grootte toepassen voor meer lichttoetreding en minder onderhoud. 

Bestaande bornen kunnen gefaseerd vervangen worden voor nieuwe, 
waardoor het groene karakter van de straten ook in de toekomst gehandhaafd 
blijft. 

- Behoud van bestaande natuurlijke bornenrij 
- lnpassing van \Kllkstuincomplex in zijn landelijke orngeving. 
- Ecologische verbinding tussen de bosgebieden. 

- Behoud van dichte beplanting van bornen en struikgewas. Bufferwerking 
tussen de woningen, het spoor en hoofdontsluitingswegen. Bovendien ruimte 
voor hondenuitlaatplaats. 

- Ontwikkeling van natuurlijke parkstructuur d.m.v. boomgroepen en poelen. 
Natuurlijke waarden afgestemd op natuurlijke orngeving. 

1. te veel groen, overwoekeren, 1. Openbaar groen reduceren door openbare ruimte te verkleinen en tuinen te 
onbeheerbaar, bladafval en vergroten. 
opdrukken van bestrating. 2. Bestaande bornen in straatprofiel op termijn verjongen door 2de grootte 
2. toekomstwaarde van het groen bornen met transparante kroon. 
en opdrukken van bestrating. 3. Buurt overzichtelijker maken door onderbeplanting geheel of gedeeltelijk 
3. veel dicht groen, weg te halen. Hierbij dient direct zicht op schutting of erfscheidingen 
onbeheerbaar, onoverzichtelijke voorkomen te worden. Eindbeeld gras met bornen en enkele struiken. 
wijk, bladresten, opdrukken 
bestrati ng. 

4 -
5-

- Behoud en versterken van cultuurhistorische houtwal. 

- Behoud van bosstructuur. 
Versterken van verhoogde toegangsweg en laanstructuur herstellen. 

- Behoud van het open groene karakter van de stortplaats. Deze zorgt voor Iicht 
en Iucht in de wijk en bied mogelijkheden voor recreatieve doeleinden. Met het 
centrale plein (en brede school) als schakelpunt staat deze open 
groenstructuur in verbinding met de open groenstructuur in het zuidelijk deel 
van Padbroek. Veiligheid verbeteren door civieltechnische maatregelen. 
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Voorbeeld van laanstructuur 
voor laantje landgoed Bestaand buffergroen behouden

Op den duur verjongen van bestaande laanbeplanting

Dichte bosschages met bomen open maken door 
bomen te sparen en bosschages verwijderen

Verhoogd groen met palissadenpalen 
vervangen voor verharde zitrand
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Beleefbaameid van bosstructuur en ecologische 
waarde vergroten door meer variatie in bosrand. 

Beeldkwaliteitplan+ Padbroek, Cuijk 

struweel weg 

Meer variatie in bosrand: 
- Behoud bomen, meer openheid door struiken at te 
zetten waardoor meer ruimte voor bloemrijke 
grasvegetatie, eventueel een wandelpad 
- Verschralen 
- Meer zicht in het bos 
- Groengoten voor potentieel afkoppelen van water 
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Hagelkruis als hoofdfietsontsluiting (bestaande route)

Bestaande fietsroutes handhaven en verbeteren

Nieuw alternatieve vrijliggende fietspaden; 
Nader te onderzoeken: openstelling van privé-wegen voor recreatief fietsgebruik

Voetgangerstunnel  

Fietsverbinding tussen De Messemaker en Padbroek moet ook voorzien zijn van 
een calamiteitenroute.

Fietsstructuur

Naast het fietsen op de normale wegen en de hoofdfietsverbinding van het Hagelkruis is het 
van belang om ook alternatieve meer fietsvriendelijke routes in de wijk aan te bieden. De 
structuur van de wijk wordt verbeterd en de routes korter door een centraal assenkruis door 
het zuidelijk deel van de wijk. Hierdoor ontstaat een betere relatie van het zuidelijk deel van de 
wijk met het centrum. Door deze centrale fietsroutes te koppelen aan de groenstructuur wordt 
de recreatieve waarde binnen Padbroek vergroot. De relatie met het buitengebied  richting 
Odiliadijk en natuurgebied Zevenhutten wordt versterkt.

Legenda
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Vrijliggende 
fietspaden voor meer 
recreatief gebruik 

Vergroting relatie 
Padbroek met 
buitengebied 

Fietspad langs 
cultuurhistorische 
houtwal en spoor 

Beeldkwaliteitplan+ Padbroek, Cuijk 

Onveilig gevoel, 
onoverzichtelijke 
situaties en snelheid 
autoverkeer 

Moeilijk begaanbaar 
met de fiets 

Sociaal onveilig door 
ontbreken van 
interactie met I zicht 
op woonwijk 

- Heldere inrichting en eenduidig 
straatprofiel, fietsers en auto's 
op een rijbaan, fietssuggestie
stroken, vrijliggende voetpaden 
en een groenstructuur tussen de 
rijbaan en voetpad. 
- Eenheid in materiaal gebruik 
en verkeersremmende 
maatregelen 

Recreatieve routes gekoppeld 
aan de groenstructuur. Betere 
verbinding met buitengebied, 
centrum Padbroek en het 
volkstuincomplex. 

Aanpassing voetgangerstunnel 
voor gebruik fietsers voor beter 
bereik van natuurgebied 
Zevenhutten en het 
trimparcours. 

Verbeteren van de verbinding 
met het volkstuincomplex door 
het aanleggen van een verhard 
fietspad. Het onverharde 
zandpad blijft in gebruik voor 
autoverkeer. 

Fiets- voetverbinding sociaal 
veiliger maken en beleving van 
cultuurhistorische houtwal 
vergroten door verwijderen van 
de bergingen/garages langs 
Fazantenveld. Nader te 
onderzoeken. 
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Molen Jan van Cuijk als begin / beëindiging van speelroute 
(molenwinkel en bezichtigingmogelijkheid)

Doehuis als begin / beëindiging van speelroute

Activiteitenplein 

Speelroute kleinschalig

Groene open ruimte bij centrum Padbroek

Groene speelroute ter plaatse van open groenlint
Geleidelijke overgang van natuurlijk park bij De Messemaker en formeler 
parkinrichting richting centrum  van Padbroek. 

Bosbeleving door informele onverharde wandelpaden

Natuurlijk gebied met boomgroepen en poelen

Volkstuinen

Fietsverbinding naar buitengebied

Recreatie
In Padbroek zijn verschillende vormen van recreatie. 
Binnen de wijk zijn verschillende mogelijkheden maar 
er is weinig variatie en er is grote behoefte aan meer 
sport  en spel voor de jonge maar vooral ook voor de 
oudere jeugd. Er zijn helemaal geen voorzieningen 
voor de ouderen.  

Binnen Padbroek zijn 5 recreatieroutes uitgewerkt.

1. Speelroute door de wijk;  kleinschalig spelen op 
buurtniveau centraal in “stedelijke” omgeving  met als 
beëindiging Molen Jan van Cuijk. 

2. Speelroute door de wijk; kleinschalig spelen op 
buurtniveau centraal in groene omgeving tussen de 
woningen. Beëindiging bij het Doehuis met een  
speelvoorzieningen voor de oudere jeugd.

3. Doorgaande groene speelroute door open groenlint 
en het dichte bos; nadruk op spelen voor de oudere 
jeugd.

4. Bosbeleving waarbij wandelen centraal staat.

5. Bosbeleving voor fietsen en wandelen met een 
koppeling naar het  volkstuincomplex.

Legenda

1

2

3

4

5
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Speelroute door de wijk

Bosbeleving, open plekken in bos

Natuurlijk parkMeer gebruik maken van de natuurlijke situatie

Balanceerstammen op open plekken in bos

Open groenlint
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De J'Tiden zelf heeft al een recrealieve waarde door bezichliging en de 
molenwinkel. Een plek YOOr passanten als picknickplaats, rustplek langs de 
fJetsroute, etc. De open groene ruimte rondom de molen kan <n< 
aanleiding zijn YOOr kinderen om te spelen. 

Mogelijke nieuwe functie voor het Doehuis: kinderooerderij, galerie, 
cdleclieve woonvormen of zorgfunclies. Bij voorkeur een sociaal 
maatschappelijke functie waardoor het gebouw openbaar toegankelijk blijft 
Dit kan ook gecombineerd worden met een speelplek YOOr de oudere 
jeugd. 

Acliviteitenplein; Pleinrecreatie, YOOr inrichting moet gedachtegoed van 
Padbroek centraal staan (rnarkt, ontrnoeting, centrale spool voorziening 
voor de oudere jeugd, etc.) 

Kleinschalig spelen op buurtniveau met speelvoorzieningen YOOr de 
jongere kinderen uit de directe omgeving; verlevendiging van de straten. 

- Groene speelroute met het k!l'akter van een park voorzien van 
verschillende speelvoorzieningen (toestellen en voorzieningen voor aile 
leeftijden, mogelijkheid wor veldspelen; basket, voetbal. 
- Beperkte speelvoorzieningen bij doorkruising EHS. Bij de doorkruising 
staat een open groene verbinding met het centrum centraal. 
- Geleidelijke overgang van natuurtijk park bij De Messernaker en formeter 
parkinrichting richting Centrum Padbroek. Natuurtijke waarden afgestemd 
op natuurlijke orngeving. 

Voetbal, ligweide, acliviteitenweide (circus) 

Stortplaats moet wei geschikt worden gernaakt worden voor intensief 
gebruik. 

Natuurtijk gebied met boorngroepen en poelen; wandelen, vissen, 
educalieve functie, etc. 

Bosbeleving door informete ooverharde wandelpaden met natuurtijke 
speetaanleidingen, ldimbomen, balanceerstammen, boornhutten op open 
plekken in het bos. 

De tendens in Nederland is om vee! kleine speelplekken met slechts enkele kleine 
voorzieningen op loopafstand van de woningen te realiseren. Uit de praktijk blijkt echter dat dit 
niet meer functioneert. Het is te duur, het vraagt te vee! onderhoud en voldoet niet aan de 
speelwens van de kinderen. 

Het creeren van enkele grotere speelplekken zoals de voorgestelde recreatieve routes heeft 
voordelen boven vee! aparte kleine speelplekjes: 

- Een grotere verscheidenheid aan speelvoorzieningen; meer recreatieve waarde. 

- Nodigt meer uit tot ontmoeting van mensen tussen de verschillende buurten en leeftijden. 

- Het is beter voor de ontwikkeling van een kind; er is meer ontmoeting, variatie en uitdaging . 

- Het kan functioneren als een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. 
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Speelroute

Hazepad

Bosroute

Parkroute

Verbinding Cuijk en buitengebied

Gebouwen
1. Molen Jan van Cuijk
2. Doehuis (Kouwenberg)
3. Centrum
4. Brede school
5. Wezelhof (Groot Padbroek)
6. Klein Padbroek

Open plek in het bos 

Poelen

Rodo-hoek (bestaande Rododendrons)

Wandelstructuur

Wandelroutes zijn van belang  voor een leefbare wijk. Het biedt de mogelijkheid  om te 
ontspannen binnen de wijk: een stukje te wandelen, ontmoeten, joggen, hond uitlaten, etc. 

Binnen Padbroek zijn verschillende wandelroutes mogelijk. Iedere route heeft een eigen thema  
en verschillende routes zijn met elkaar verbonden. In Padbroek zijn 3 verschillende routes te 
realiseren namelijk, Speelroute, Bosroute, Parkroute. 

Legenda
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Parkroute

Kikkervijver nabij Sperwerhorst

Speelroute door de wijkSpeelroute door de wijkSpeelroute door de wijk

Bospad

Bospad richting Zevenhutten
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Route gericht op spelen. De route bestaat uit de twee speelroutes in het 
noordelijk deel va1 de wijk die vert>onden zijn met het centrale plein bij het 
winkelcentrum. Andere landmarks langs deze route zijn de molen en het 
Doehuis 

Functionele wandelroute langs het Hagelkruis 

Route ~bij de natuurlijke kant van Padbroek centraal staat. Ook deze 
route heeft een aa1tal hef1<enningspunten, narnelijk Groot en Klein 
Padbroek, verschillende natuurlijke poelen, pleinije Val rododendrons en 
open plek.ken het bos. 

Een alternatieve centrale route die door Padbroek loop!. Van de 
Messernaker tot aan het centrum van de wijk via de het open groenlint met 
zijn ontspanningsmogelijkheden en speelgelegenheden. 

Om de relatie van Padbroek met het buitengebied te vergroten worden 
verbindingen gemaakt tussen Padbroek en de omgeving zoals naar 
Zevenhutten, naa Odiliadijk en richting het centrum van Cuijk. 
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Korenmolen Jan van Cuijk

Doehuis (Kouwenberg)

Nieuw te realiseren landmark ter beëindiging van de open ruimte (mogelijkheid 
voor nieuwe woonvorm)

Winkelcentrum

Brede School als nieuwe landmark voor de wijk

Wezelhof 19 (Groot Padbroek)

Verhoogd onverhard laantje landgoed “Klein Padbroek”

Flatgebouwen

Beleving van het bos door tunnel effect

Open groenstructuur
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Landmarks

Het belang van Landmarks binnen de wijk is om de herkenbaarheid, oriëntatie en de 
vindbaarheid te verbeteren. Hierbij gaat het met name om bestaande landmarks beter 
zichtbaar te maken en door het toevoegen van één nieuwe landmark, namelijk  de brede 
school.

Legenda
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Flatgebouwen

Doehuis

Bosbeleving -

Groene herkenning

Laantje 

Groene herkenning
Weinig herkenningspunten door 

zware groenstructuren

Voorbeeld van brede school als landmark
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HERKENNINGSPUNTEN 

Beeldkwaliteitplan+ Padbroek, Cuijk 

Marl<ering begin van de Ylijk. Zichtlijnen creeren door seleclief verwijderen 
van gemeentelijk groen en begin en eind van de speelroute. 

Bestaand element van voor de bouw van Padbroek. Markering als begin 
van de Ylijk en begin I eindpunt van de speelroute. Nieuwe functie voor 
Doehuis: wonen in groepsverband, kinderboerderij , galerie, sociaal 
maatschappelijke functie c:l zagtunctie. Bij voorkeur een openbare funclie. 

Het hoge appartementengebouw samen met de brede school mar1<eert het 
centrum van de wijk. Stimuleren van nieuwe functies en activiteiten, 
bereikbaarheid vergroten. 

De brede school kant ruimtelijk en functioneel het best tot zijn recht bij het 
bestaande Ylinkelcentrum. Het samenvoegen van het winkelcentrum en de 
brede schod versterkt het 'Hart van de Ylijk'. Hierdoor word! het 
Ylinkelcentrum meer levensvatbaar en onstaat er een centrale 
ontmoetingsruimte in de wijk. Een markant gebouw met bijzonder 
architectuur kan de Ylijk een impuls geven; Het 'Hart van de wijk' als 
visitekaartje voor Padbroek. 

Bestaand element van voor de ontwikkeling van de Ylijk. Zichtbaar maken 
doa geheel ci gedeettelijk verwijderen van onderbeplanting langs 
Hagelkruis. 

Bestaand element van voor de bouw van Padbroek. Herstel van het 
vemoogde onverhard laantje is wenselijk. 

De hoge grote flatgebouwen vallen op langs het Hagelkruis en markeren zo 
de entree naar het centrum van Padbroek. 

Door de tunnel ontstaat duidelijke scheiding tussen de twee wijkdelen. Bij 
deze twee doasnijdingen groeit het bos tot aan de weg. Door de greene 
tunnel is de beleving van het bos in de Ylijk optimaal. 

Open groenstructuur zagt voor veraderring, "Iicht en luchr in de Ylijk. 
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Erfscheidingen

Nadeel van de stedenbouwkundige opzet van de wijk zijn de omgekeerde voor- en achterkant 
situaties. Hierdoor zijn erfscheidingen heel beeldbepalend geworden.  Veelal bevinden hoge 
erfscheidingen zich aan de straatkant of staan ze tegen de voortuin van de buren. 

De erfscheidingen zijn een van de belangrijkste oorzaken van verrommeling en verloedering 
van de wijk. Om de wijk weer een vitaal karakter te geven zijn de volgende aspecten van 
belang:

- Eenheid in erfscheidingen.

- Langs straten hebben groene erfscheiding de voorkeur.

- Recht en lineair (erfscheiding zo min mogelijk laten verspringen)

- Eenheid tussen berging / carport met erfscheiding

- Hoge erfscheiding aan achterkant van de woning, lage erfscheiding aan de voorkant.

Nader bekeken moet worden hoe meer eenheid in erfscheidingen gerealiseerd kan worden.  

Materiaalgebruik

De verscheidenheid aan bestratingmaterialen in de wijk is groot. Dit zorgt voor onduidelijke 
(verkeers)situaties, een rommelig beeld en is moeilijk te onderhouden. Het type materiaal is 
ook niet altijd afgestemd op het gedrag van de weggebruiker. Voorbeeld is de Wildsingel, 
waarbij een brede asfaltweg uitnodigt tot hard rijden. 

Alle wegen moeten een eenduidig profiel krijgen. De Hagelkruis heeft als hoofdweg een 
rijbaan van asfalt. De buurtontsluitingswegen, parkeerstraten, parkeerkoffers en woonpaden, 
zijn hieraan ondergeschikt en krijgen een losse elementenverharding; gebakken stenen of 
betonstraatstenen. 

Voor het behoud van het karakter van Padbroek moeten de karakteristieke 
bestratingmaterialen zoals de kinderkoppen en gebakken oude straatstenen zoveel mogelijk 
hergebruikt worden

Uitgangspunten voor de verharding zijn:

- Hagelkruis: asfalt

- Overige wegen: losse elementenverharding; gebakken of beton, eventueel hergebruik

- Achterpaden en brandgangen: tegelverharding
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Punaise voor buurtontsluitingswegen
Klinkers en kinderkoppen  voor 

buurtontsluitingswegen
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Verkeersremmende maatregelen

De rijsnelheid is door de gehele wijk een veel voorkomend probleem. Bewoners ervaren de 
wegen nog steeds als gevaarlijk door onder andere hoge snelheden,  onveilige 
verkeersituaties en het ontbreken van voetpaden. Om dit te verminderen zijn in de bestaande 
situatie veel soorten verkeersremmende maatregelen toegepast. Dit zorgt voor onduidelijkheid 
en onrust in het straatbeeld. 

De visie met betrekking tot verkeersremmende maatregelen is opgesplitst tussen in het 
Hagelkruis en overige wegen.

De visie over verkeersremmende maatregelen voor het Hagelkruis is:

- Plaatsing van 2 rotondes op het Hagelkruis.

- Handhaving van het Hagelkruis als 30km zone.

- Hagelkruis profileren als 30 km gebied.

- Eenduidig straatprofiel door gebruik van verkeersremmende maatregelen die familie 
van elkaar zijn. In de huidige situatie zijn plateaus gebruikt deze kunnen herhaald 
worden over het Hagelkruis in verschillende uitvoering. Zie foto’s.

- Optische versmalling door gebruik van haagstructuur met bomen.

De visie over verkeersremmende maatregelen voor de buurtontsluitingswegen is:

- Handhaving van de buurtontsluitingswegen als 30km zone.

- Versmallen van buurtontsluitingswegen tot 5.00m en inrichten tot een 30km zone.

- Eenduidig straatprofiel door gebruik van punaises. Punaises zijn fietsvriendelijk. Punaises 
ogen ook vriendelijker dan drempels en passen beter bij de klinkerverharding van de 
buurtontsluitingswegen. Hierdoor blijft de vriendelijke uitstraling van de wijk behouden.

Bewegwijzering

Het niet kunnen vinden van het juiste adres is een voorkomend probleem in de wijk. Dit heeft 
o.a. te maken met de stedenbouwkundige en ruimtelijke situatie. De bewegwijzering dient 
duidelijk en uniform te zijn zodat de vindbaarheid in Padbroek vergroot wordt. Om dit op te 
lossen zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Minimaliseren van het aantal en type borden.

- Duidelijk zichtbare locatie van de borden.

- Eén naamgeving; sommige straten zoals Wildsingel en Hagelkruis hebben een dubbele 
naam.

- Overzichtsbord aan het begin van de wijk;

- Onderhoud van de borden (bevordering van de leesbaarheid);

- Onderhoud van omliggend groen.
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Problematiek Hazeleger 
is drieledig:

1. Wildsingel

2. Hazeleger

3. Hagelkruis

Beeldkwaliteitplan+ Bijlage
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Probleem Wildsingel:

- Te breed straatprofiel rijbaan ca. 
7.00m en parkeerstrook ca. 5.00m 
tot 10.00m breed.

- Anoniem straatbeeld door garages     
en bergingen voor de woning.

- Onduidelijke functies en weinig 
structuur van openbare 
ruimte: groen, parkeren, inritten, 
tuinen en parkeren op eigen 
terrein.

- Geen levendigheid op straat door   
grote en onduidelijke openbare 
ruimte, positie garages, ontbreken 
van tuinen en het hoge groen.

Probleem Wildsingel:

- Te breed straatprofiel rijbaan ca. 
7.00m breed en groenstructuren   
van ca. 3.00 tot 10.00m breed.

- Woning aan Hazeleger zijn 
verborgen achter dicht en massaal 
groen.

- Entrees naar parkeerkoffer en 
entrees naar voor- en achterkant 
van woningen aan Hazeleger zijn 
onzichtbaar door massaal groen.
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Oplossing 1: 

- Meer openheid door nieuwe groenstructuur. 

Behoud van zoveel mogelijk bomen. Hoge bosschages 
vervangen voor lagere beplanting.

- Meer openheid woningen door garages te betrekken bij 
woning; zie blz. 12. 

- Verkleinen openbare ruimte door vergroten voortuinen

- Duidelijke grens voortuinen door voetpad

- Stimuleren voorkanten Hazeleger door entree 
parkeerkoffer dicht bij voorkant van de woningen 
situeren. 

- Meer variatie in grootte van voortuinen 

- Vergroten parkeercapaciteit

- Trottoir met verschillende breedtes (speelroute)

- Versterken groene dwarsverbindingen
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Doorsnede oplossing 1
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Doorsnede oplossing 3

Doorsnede oplossing 2
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Oplossing 2: 

- Verkleinen openbare ruimte door 
vergroten van voortuinen. 

- Duidelijke grens voortuinen. 

- Vergroten parkeercapaciteit door 
dubbelzijdig parkeren in openbare 
ruimte en geen parkeren op eigen 
terrein. 

- Garages omvormen tot woonruimte. 

Oplossing 3: 

- Verkleinen openbare ruimte door 
vergroten van voortuinen. Behoud 
van bomen in vernieuwde 
voortuinen. 

- Vergroten parkeercapaciteit door 
meer parkeren op eigen terrein. 

- Enkelzijdig parkeren in openbare 
ruimte. 
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Aanpassing woning:

Bestaande woning heeft een vaste berging/garage aan woning. De 
garages worden weinig gebruikt voor parkeren en maken de straten 
anoniem. De garage kan betrokken worden bij de woning. Bijvoorbeeld 
door in de berging de keuken te maken, de voordeur te verplaatsen of om 
een patiotuin te maken door de voorzijde dicht te maken. Uiteraard vraagt 
dit nader onderzoek.
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Probleem achterkant:

- Omgekeerde voor- en achterkant. 
De achterkant van de woning 
wordt gebruikt als voorkant door 
o.a. het parkeren aan achterkant 
en de positie van de parkeerkoffer. 
De voordeur wordt niet meer 
gebruikt en de voortuinen 
verrommelen.

- Breed straatprofiel wekt suggestie 
als ontsluitingsweg.

- Onduidelijke functie: 
buurtontsluiting of parkeerkoffer.

- Carports zijn dicht; grotere 
parkeerdruk en rommelig beeld.

Probleem voorkant:

- Woningen en entrees onvindbaar 
en geen identiteit woningen   
door massale groen en de 
inrichting van de openbare ruimte.

- Uitnodigend karakter verloren door 
massa van het groen.

- Geen duidelijk onderscheid tussen 
openbaar groen en tuinen.

- Negatieve uitstraling van woningen 
door staat van onderhoud en de 
tuinen
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Oplossing 1:
- Voorzijde: openbare ruimte tussen woningen verkleinen; vergroten     
voortuinen. 

- Eenheid in openbare ruimte door een plan voor erfscheidingen.

- Vorming van kleine pleintjes met straatspeeltoestellen of bomen.

- Parkeren aan achterkant op eigen terrein en bezoekersparkeren op 
openbaar gebied niet in de parkeerkoffers.

- Parkeerkoffer afsluitbaar; alleen toegankelijk voor bewoners.

- Parkeerdruk opvangen op Wildsingel.
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Oplossing 4:

- Verkleinen openbare ruimte.

- Geen parkeren op eigen terrein 
maar in grote parkeerkoffers langs 
de Wildsingel.

- Vergroten voor- en achtertuin.

- Slingerende toegangspaden met 
verschillende breedtes en af en toe 
een kleine pleintjes met 
speeltoestellen of bomen.

Oplossing 3: 

- Wonen aan groene collectieve 
buitenruimte.

- Vergroten achtertuinen.

- Achterkant woningen aan 
achterpad.

- Geen parkeren op eigen terrein. 
Parkeerdruk opvangen op 
Wildsingel.

Oplossing 2:

- Wonen aan groene collectieve 
buitenruimte.

- Parkeerdruk opvangen op 
Wildsingel.

- Toegangsweg aan voorkant 
woningen met parkeerkoffer.

- Achterkant woningen met 
achterpad. H
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Probleem voor- en achterkant:

- Wisselende positie van woning ten 
opzichte van de openbare ruimte. 
Voorgevel gericht op Hagelkruis of 
achterpad Hazeleger.

- Onduidelijk, anoniem en 
onvindbaar, geen identiteit en 
woonkwaliteit.

Voorkant woningen gericht op 
achterpad langs Hagelkruis. 
Smalle doodlopende achterpaden 
als entree van woningen.

Weinig sociale controle door dichte 
groenstructuur langs achterpaden.

Negatieve uitstraling van woningen 
door materiaalgebruik en staat van 
onderhoud woningen.
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Oplossing 1: 

- Vergroten relatie met omgeving d 
langs Hagelkruis de hoge dichte 
bosschages te vervangen voor 
haagblokken. Bomen zoveel moge ·jk 
behouden. 

- Doorlopend vrijliggend voetpad lang 
Hazeleger. 

-Open verbinding relatie met Hazelege 
en sociale controle verbeteren. 

-Groene erfscheidingen (laag aan de 
voorzijde van de woning. Hoog aan de 
achterkant van de woning. 
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Lage haag voorkant woning

Gaashekwerk met klimop 
achterkant woningen
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Voorkant woning: lage haag Achterkant woning: 
gaashekwerk met klimop

Aanzicht erfscheidingen

Blokhaag met bomen

Aanzicht met openbaar groen 
ervoor. 
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Probleem achterkant:

- Een niemandsland met rommelige 
uitstraling door rafelige rooilijn, 
dichtgebouwde carports, schuttingen 
en bergingen, incidentele kleine 
groenplekken en divers 
materiaalgebruik. 

- Status van de openbare ruimte 
onduidelijk; erftoegangsweg of 
parkeerkoffer, openbaar gebied of 
privaat terrein. Wie is verantwoordelijk 
voor onderhoud en handhaving? 

- Door dichtgebouwde carports ontstaan 
parkeerproblemen of wordt fout 
parkeergedrag gestimuleerd.

Probleem voorkant:

- Inrichting als woonerf, 
openbare ruimte op één niveau. 
Hierdoor onduidelijkheid in gebruik: is 
de zone voor de woningen 
gereserveerd voor tuinen, is het een 
voetpad of is het een parkeerplaats?

- Door parkeerdruk wordt de zone voor     
de woning wordt vaak gebruikt als 
parkeerplaats. De auto staat dan bijna 
in de huiskamer van de buren. 

- Weinig privacy door woningen direct 
aan de straat. Gevolg veel gesloten 
ramen.

- Anoniem straatbeeld door blinde 
gevels, parkeren in de “voortuin” en 
gesloten ramen.

- Leefbaarheid en kwaliteit openbare 
ruimte is erg afhankelijk van de 
levensduur van de bomen.
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Oplossing 1:

- Aanpassingen openbare ruimte aan voorzijde; zone tussen woning en rijbaan is voetpad. 
Parkeren voorkomen door dit fysiek af te dwingen. Dit kan door het aanbrengen van 
trottoirbanden. 

- Parkeren aan achterkant op eigen terrein stimuleren door parkeren aan voorzijde te 
beperken. 

- Meer privacy door duidelijke voetgangerszone voor de gevel. Onderzoeken of kleine voortuin 
voor bewoners gewenst is.

- Verkleinen openbare ruimte door afsluiten en privatiseren (VvE) van de achterkant. 

- Verrommeling tegengaan door renoveren van bestaande carports.
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Oplossing 2: 

- Parkeren aan achterkant op eigen 
terrein stimuleren door aanbrengen 
voortuinen met een voetpad. 

- Voortuinen geven meer privacy en 
maken straatbeeld levendiger. 

- Behoud woonerf gedachte: 
straatprofiel op een niveau. 

- Opknappen van achterkantsituatie in 
overleg met de bewoners. Achterpad 
openbaar maken. 

Oplossing 3: 

- Parkeren aan achterkant op eigen 
terrein stimuleren door parkeren 
aan voorzijde te be perk en. 

- Verkleinen openbare ruimte door 
achterkantsituatie te privatiseren 
en af te sluiten. 

- Aanbrengen van haagblokken in 
woonstraten; meer privacy, 
voorkomen ongewenst parkeren 
en vergroenen van de straat. 
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Probleem voorkant:

- Wonen aan grote groene open 
ruimte. Mogelijkheden van deze 
open ruimte zijn niet optimaal 
benut. 

- Geen eigen identiteit door zelfde 
inrichting van buitenruimte in 
verschillende woonblokken.

- Weinig privacy door kleine 
voortuinen. Hierdoor gesloten 
gevels.

- Gesloten gevel zorgt voor weinig 
relatie met openbare ruimte; 
anonimiteit. 

Probleem achterkant:

- Anonieme voorkant door 
parkeersituatie aan achterkant.

- Breed straatprofiel parkeerkoffer 
en onduidelijkheid in inrichting van 
het profiel wekt suggestie van 
ontsluitingsweg.

- Anoniem straatbeeld door 
schuttingen en bergingen.
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Oplossing 1:

Stimuleren gebruik van voorkant door:

- Privatiseren en afsluiten parkeerkoffer, gebruik alleen door bewoners.

- Eventuele parkeerdruk opvangen op Wildsingel

- Meer privacy door verkleinen van openbare ruimte en vergroten van voortuinen met behoud 
van het collectieve gedachtegoed.

- Sociaal aspect behouden door wonen aan collectieve buitenruimte te handhaven 
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Oplossing 4:

- Stimuleren gebruik voorkant.

- Geen parkeren meer aan 
achterkant, achtertuinen vergroten 
met een smal achterpad.

- Parkeren aan voorzijde woning in 
combinatie met een plein. 

Oplossing 3: 

- Stimuleren gebruik voorkant.

- Geen parkeren aan achterkant, 
alleen achterpad.

- Parkeerkoffer aan voorkant.

- Verkleinen openbare ruimte door 
vergroten voor- en achtertuinen.

Oplossing 2:

- Stimuleren gebruik voorkant.

- Versmallen achterpad tot 5.00m1 

 geen langsparkeren meer 
mogelijk.

- Parkeren in parkeerkoffer of langs 
Wildsingel.

- Wonen aan collectieve buitenruimte. 
Nieuwe inrichting in overleg met 
bewoners.
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Probleem Marter-revier:

- Voorkant woningen tegenover 
anonieme blinde rommelige   
zijgevels. 

- Eenzelfde carport problematiek 
aan voorkant van de woningen. 
Samen met blinde gevel vormt dit 
een zeer anoniem straatbeeld.

Probleem Marter-revier:

- Ruim opgezet, grote openbare 
ruimte, veel groen.

- Moeilijke oriëntatie door slingerend 
stratenpatroon en groot verschil in 
weg breedtes.

- Carports aan voorkant van de 
woning. Carports afgesloten voor 
meer privacy. Gevolg is een 
anoniemer straatbeeld. 

- Rommelige uitstraling door 
verschil in vormgeving en  
materiaalgebruik van de  
carports.

- Restruimtes opgevuld met groen.
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Oplossing 1:

- Zoveel mogelijk parkeren in de openbare ruimte waardoor tuinen en voorkant van de 
woningen weer zichtbaar worden.

- Het gevolg: grotere beter bruikbare tuinen en meer levendigheid in de wijk.

- Nieuwe eenduidige groene erfscheidingen aan voorzijde woning voor meer eenheid en   
uitstraling. 

- Parkeren in de openbare ruimte; openbare carports of traditionele parkeerplaatsen

- Heldere structuur openbare ruimte door bochtige wegen aan te passen tot rechte wegen

- Openbare ruimte zoveel mogelijk verkleinen door vergroten van tuinen

- Minimum aan openbaar groen, de tuinen vormen het groen in de wijk
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Probleem Hermelijnkwartier:

- Ruim opgezet, grote openbare 
ruimte met veel groen. Groene 
entree van Hermelijnkwartier.

- Slingerend stratenpatroon zorgt 
voor veel hoekjes en bochtjes 
opgevuld met groen.

- Moeilijke oriëntatie door slingerend 
stratenpatroon, groot verschil in 
weg breedtes en dicht groen. 
Gevolg is moeilijke vindbaarheid 
van woningen.

- Hoeveelheid groen heeft ook 
negatief effect op sociale 
veiligheid.

Probleem Hermelijnkwartier:

- Ruim opgezet, grote openbare 
ruimte. Gevolg is onduidelijke 
overgang tussen openbaar en 
privé.

- Moeilijke oriëntatie door slingerend 
stratenpatroon.

- Carports aan achter- en voorkant 
van de woning. Carports aan 
achterkanten afgesloten voor meer 
privacy. Gevolg is anoniemer 
straatbeeld.

- Rommelige uitstraling door 
verschillende behandeling van 
carports.
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Oplossing1: 

- Verkleinen van 

- Herkenbaarheid 
mogelijk doodlopenrfl!r..<>tr,,.t: 

- Carport problematiek oolos~~n 
mogelijkheid voor bergingen of born 
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Oplossing carports:

Eén duidelijke constructie met ruimte 
voor parkeerplaatsen bergingen en 
groen.
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Algemeen:

De school De Wingerd en de tafeltennisvereniging Cevelum liggen verstopt in de wijk. Er zijn 
nogal wat problemen o.a. door overlast van jongeren. Belangrijkste oorzaak is de ligging en 
het introverte karakter. Een verbeterde oriëntatie, bereikbaarheid en inbedding in de omgeving 
lijkt dan een logische oplossing. 

Probleem:

- Geïsoleerde ligging van Cevelum en De Wingerd tussen groenstructuur en de woningen aan 
het Havikshorst;

- De groene omgeving is de kwaliteit van de wijk, maar tevens ook het probleem;

- Achterkanten van de woningen aan het Havikshorst zijn gericht naar de voorkant van de De
Wingerd en Cevelum;

- Cevelum en De Wingerd zijn volledig ingebed in het groen en veroorzaakt een introvert 
karakter;

- Gevolg van achterkantsituatie en het groene karakter is weinig sociale controle;

- Smalle onduidelijk entrees tussen de woningen aan het Havikshorst door.

Mogelijke oplossingen:

- Terrein afsluiten en entrees naar Cevelum en De Wingerd afsluiten na openingstijden;

- Gehele nieuwe inrichten van het terrein waarbij de entrees verplaatst worden naar de 
zijkanten (parkzijde en Hagelkruis). Hier is ruimte voor grotere overzichtelijke entrees. 
Door het verplaatsen van de entrees keert Cevelum en De Wingerd zich af van de 
achterkanten van de woningen aan de Havikshorst. Eventueel is er ruimte voor meer 
woningen gelegen achter de bestaande woningrij en gericht op de De Wingerd. Dit heeft 
echter wel grote gevolgen voor de omgeving en zal nader onderzocht worden.

-Onderbrengen van  De Wingerd en Cevelum in de nieuwe MFA. Door deze verhuizing 
ontstaan kansen om de stedenbouwkundige structuur van de Havikshorst af te maken en 
door nieuwbouw van woningen een volledige stedenbouwkundige structuur te creëren zoals 
bij het Buizerdhorst.
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