Centrumplan Promenade
Kadernotitie Stedenbouw & Beeldkwaliteit
Uden, Oktober 2011
1. Inleiding
Dit document geeft de kaders op het gebied
van stedenbouw en beeldkwaliteit voor de
herontwikkeling van het gebied Centrumplan
Promenade in Uden, in verband met de
aanbesteding van deze herontwikkeling. Voor
de nieuwe bebouwing (winkels, woningen)
Plangebied vanuit Kerkstraat
wordt een partij gezocht die die ontwikkeling
op zich kan nemen. De gemeente verzorgt de herinrichting van de openbare ruimte.
De gemeente vraagt van de deelnemende partijen een stedenbouwkundig plan en een visie op
beeldkwaliteit. Deze documenten moeten duidelijk maken hoe het nieuwe plan aansluit op de
huidige omgeving en toekomstige transformaties in de directe omgeving. Ook moet duidelijk worden
wat de visie van deelnemers is op de toekomst van de omgeving en de plaats die de locatie
Centrumplan Promenade hierin inneemt.
De gemeente heeft de taak om inzicht te bieden in hoe zij de toekomst van het gebied ziet en welke
uitgangspunten daarom gelden bij de beoordeling van het stedenbouwkundig plan en de schets. Met
voorliggend document worden deze uitgangspunten geformuleerd in de vorm van een hoofddenkrichting en een vertaling naar stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten.
In het volgende hoofdstuk staat een analyse van het gebied in de huidige situatie. Daarna wordt in de
hoofddenkrichting per programmaonderdeel uiteengezet welke richting de gemeente wenselijk acht
voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Tot slot een opsomming van de uitgangspunten
voor het op te stellen stedenbouwkundig plan in concrete randvoorwaarden.

2. Huidige situatie
De betekenis van het centrumgebied voor Uden is groot. Het centrumgebied van Uden heeft niet
alleen een betekenis voor de eigen bevolking maar heeft bovendien een belangrijke verzorgende
functie voor de regio. Vanaf de jaren 60 en 70 heeft dit gezorgd voor een dynamische groei in aard
en aantal functies in het centrum van Uden. Om de regionale positie ook op lange termijn veilig te
stellen heeft de gemeente Uden er voor gekozen om de structuur van het winkelcentrum aan de
basis verder te versterken. Met het Centrumplan Promenade wordt de kernwinkelstructuur aan de
westzijde afgerond, wordt plaats geboden aan nieuwe formules in Uden en ontstaat een nieuw
bronpunt voor parkeren aan deze zijde van het winkelcentrum. Dit is nodig om ook op langere
termijn te kunnen concurreren met omliggende winkelcentra zodat Uden een plek blijft waar men
vanuit de wijde omtrek graag komt winkelen.
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2.1.

Historische ontwikkeling centrum van Uden

Uden bestond tot het begin van de vorige
eeuw uit een aantal afzonderlijke agrarische
buurtschappen. Vanaf halverwege de 19e
eeuw vond langs de verbindende wegen
tussen de buurtschappen verdichting van
bebouwing plaats in de vorm van
lintbebouwing. De bebouwing heeft daardoor
een gemengd karakter gekregen, zowel naar
functie als naar verschijningsvorm. Zoals bij
meerdere Brabantse plaatsen heeft deze
structuur lange tijd ruimte geboden aan
Zicht op de kerk
allerlei ontwikkelingen. Door de in de laatste
vijftig jaar voortdurend toenemende dynamiek is deze in belangrijke mate omgevormd tot een
nieuwe meer stedelijke structuur. Ten gevolge van de hoge ontwikkelingsdynamiek in de laatste 50
jaar is echter niet overal ruimtelijke samenhang ontstaan. Herontwikkelingslocaties in en rond het
centrum kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke samenhang.
Historische structuren en gebouwen en andere elementen die verwijzen naar de
ontstaansgeschiedenis van Uden zijn van belang voor de identiteit en daarmee voor een deel
verantwoordelijk voor een deel van de emotionele binding aan de gebouwde omgeving. Sommige
oorspronkelijke structuren in Uden zijn veranderd of geheel verdwenen. Daartegenover zijn er
nieuwe routes, plekken en gebouwen bijgekomen die Uden een nieuw eigen gezicht opleveren. Van
de oude structuur zijn de historische lijnen: Marktstraat, Kerstraat, Sint Janstraat nog herkenbaar
aanwezig. De galerij, de promenade en de Pastoor Spieringsstraat zijn voorbeelden van nieuwere
elementen.
Ter vervanging van de Pius X-kerk (afgebrand in 1886) werd aan de Kerkstraat de nieuwere en
grotere Petruskerk gebouwd. In deze periode was sprake van de eerste centrumontwikkelingen, daar
waar de belangrijkste wegen samenkwamen: de Kerkstraat, de Marktstraat, de Sint Janstraat en rond
het Marktveld. Na 1945 vinden belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen plaats die grote veranderingen
in de structuur tot gevolg hebben. Met name de aanleg en verdere ontwikkeling van een nieuwe
verkeersstructuur rond het centrum maakt de verdere groei als voorzieningengebied mogelijk.
Kenmerkend voor de structuur van Uden is de omliggende buurten sterk gericht zijn op het centrum.
Het centrumgebied manifesteert zich binnen het bebouwde gebied van Uden als een verstedelijkte
kern of pit.
Dit gebied bestaat nu als een netwerk van straten en pleinen, waarin de “historische structuurlijnen”
zich nog duidelijk onderscheiden. De basis van dit onderscheid is niet in de eerste plaats de aard van
de bebouwing, want historische bebouwing in het centrum van Uden is schaars. De historie is
zichtbaar in de lijnen gevormd door de consequent aanwezige boomstructuur van gesnoeide
lindebomen in de historische straten en op de Markt. Verder herinneren afzonderlijke elementen
zoals het Raadhuis en de Petruskerk aan het verleden.
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2.2.

Ruimtelijke hoofdstructuur centrum

In het centrumgebied bevindt zich
een netwerk van straten en pleinen.
De Markt en het Mondriaanplein
vormen hierin grote open ruimtes
waarvandaan diverse straten lopen.
De Sacramentsweg vormt als
verbindende schakel tussen
Marktstraat en Galerij een belangrijke
schakel in het hoofdwinkelcircuit.
Meer naar het westen vormt de
Passage een tweede verbinding. Aan
de westzijde vervult de Promenade
voor een deel deze functie maar deze
straat kent slechts een eenzijdige
winkelwand. Hier is de ‘winkel-acht’
Ruimtelijke structuur centrum
niet compleet. Het nieuwe
Centrumplan Promenade biedt een kans om het kernwinkelcircuit aan deze zijde van het
winkelcentrum op een volwaardige wijze af te ronden.
In het stelsel van straten en pleinen vormt het Brabantplein een winkelplein tussen de Pastoor
Spieringsstraat met zijn parkeerplaatsen en de Galerij als onderdeel van de kernwinkelstructuur van
Uden. Aan de randen van het winkelgebied ligt een aantal aanloopstraten waarvan de Sint Janstraat
zowel vanuit historisch perspectief als vanwege de aanwezigheid van winkels en horecafuncties de
belangrijkste is.
Aan de westzijde van het centrum in het gebied tussen Kerkstraat en huidige Promenade is op dit
moment sprake van een gefragmenteerd karakter. De overgang van het winkelcentrum naar de
Kerkstraat met zijn historische karakter is hier niet echt vormgegeven. De Pastoor Spieringsstraat
loopt als verkeersring dwars door dit gebied. Gezien vanuit de kernwinkelstructuur ontbreekt hier de
volwaardige westelijke verbinding tussen Marktstraat en Galerij.
De Petruskerk vormt aan de noordzijde van het gebied een belangrijk beeldbepalend gebouw.
Komend vanaf de Birgittinessenstraat echter ontbreekt een markant punt of element dat duidelijk
maakt waar de kern van het winkelcentrum begint. De Pastoor Spieringsstraat heeft voor de
verschillende wegvakken steeds weer een verschillend profiel. Op sommige delen is de Pastoor
Spieringsstraat de verkeersring rond het centrum. Met name in het gedeelte aan de noordkant van
het centrum voor het zwembad en de bioscoop bezit de Pastoor Spieringsstraat meer een
laankarakter met parkeren in de middenberm. Ook voor het gebied aan de westzijde van het
winkelcentrum zal voor de Pastoor Spieringsstraat een profiel gekozen moeten worden. Hier ligt een
kans om vanuit de karakteristiek van de openbare ruimte als onderdeel van de verkeersring te
zoeken naar ruimtelijke samenhang. In navolging van de herontwikkeling van de Wel en het huidige
zwembad en bioscoopgebouw ontstaan hier kansen voor vernieuwing van het noordwestelijke en
westelijke gedeelte van het centrum.
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2.3.

Ruimtelijke kwaliteit

Verscheidenheid is het direct in het oog springende kenmerk van het Udense centrum: verscheidenheid in ruimtevormen (straten, pleinen, passages), in bebouwing (oud, nieuw, hoog, laag
architectonische expressie, materiaalgebruik), in vormgeving van de openbare ruimte (diversiteit,
bestratingsmateriaal, beplanting) en daaraan toegevoegd een scala van elementen zoals
reclameobjecten, terrassen en geparkeerde auto’s.

Udense winkelstraten

Op zichzelf vormt deze verscheidenheid een kwaliteit van het centrum. Het is een uitdrukking van
dynamiek, welvaart, vrijheid en spontaniteit. Het past daarmee ook bij de Udense identiteit en
mentaliteit. Op sommige locaties is het echter ook wat rommelig. Het nieuwe Centrumplan
Promenade kan vanuit een visie op het geheel en de locatie als onderdeel van het centrum een
stimulerend effect hebben op ruimtelijke kwaliteit. Het biedt de mogelijkheid om middels een
ingrijpende ruimtelijke ingreep deze locatie op een hoger plan te brengen.

2.4.

Beeldkwaliteit

Voor de gebouwen in het centrum is de overheersende typologie appartementengebouwen van 3 of
4 bouwlagen, met winkels of kantoren in de plint. Een nieuwere variant hierop is de combinatie met
stadswoningen, zoals in de Koopmanstraat. In ieder geval hebben recentere gebouwen in en rond
het centrum vaak meer geleding in de gevels. Een type dat ook veel voorkomt is bebouwing in twee
lagen met een kap. Soms is dit in zijn geheel in gebruik als woonhuis, in andere gevallen wordt
wonen gecombineerd met een commerciële functie op begane grond. In de overgang van woning
naar straat wordt soms op een markante manier het hoogteverschil verwerkt. Er is bijvoorbeeld een
trap naar voordeur of een verhoogd terras of een voortuin in een ‘bak’.

Udense gevels
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In het centrum zijn voorbeelden te vinden van krachtige architectonische elementen zoals de panden
van HoutBrox en G-Star. Op sommige plekken is zeer functioneel ontworpen en zijn de winkelluifels
mee ontworpen in het bouwvolume. Dwars door de totaalstructuur van het centrum loopt de
historische lintbebouwing van Kerkstraat, Marktstraat en Prior van Milstraat. Binnen de centrumring
liggen ook nog enkele woonbuurten met woningen in twee lagen met of zonder kap. Aan de randen
van het centrum staat wat opvallende en afwijkende bebouwing. Zo staan er torens bijvoorbeeld aan
de Kop Pastoor Spieringsstraat (de Wel) en ook grootschalige hoogstedelijke hoogbouw aan de
Willem Alexanderhof en Beatrixhof.

Markante bebouwing in het centrum

In de openbare ruimte is een aantal zaken opvallend. De centrumring is voor een deel als stedelijke
laan ingericht, voor een deel als groene laan en voor een deel nog als oud lint. Aan de rand van het
centrum ligt een groot aantal parkeerterreinen. De Markt is ook een parkeerterrein maar doet
daarnaast dienst als multifunctionele ruimte voor de weekmarkt, kermis en evenementen. Het
winkelgebied is zeer gemengd van karakter met verspreide terrassen bij horeca maar ook vaak nog
autoverkeer en diverse kleinschalige fietsenstallingen.

Voorbeelden openbare ruimte in het centrum
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2.5.

Bebouwingsstructuur

Het centrum van Uden kenmerkt zich door een compacte structuur, met een duidelijk herkenbaar
verschil tussen verblijfsgebied en expeditiestraten voor bevoorradingsverkeer. In het centrum van
Uden bestaat een mix aan functies uiteenlopend van winkels, wonen, horeca maar ook sociaal
culturele en maatschappelijke voorzieningen. Winkels zijn veelal gecombineerd met woningen. De
bijzondere functies bevinden zich overwegend in afzonderlijke gebouwen die vaak een schaalsprong
geven ten opzicht van de directe omgeving. Theater Markant is hiervan een voorbeeld. Kenmerkend
voor de bebouwingsstructuur van Uden is dan ook dat grote en kleine gebouwen, meer complexgewijze bebouwing en individuele panden naast elkaar aanwezig zijn in het Udense straatbeeld. Dit
betekent ook dat er veel variatie zit in aantal bouwlagen in het centrum van Uden. Het aantal
bouwlagen in het centrum van Uden varieert van 2 à 3 bouwlagen tot 5 bouwlagen met een enkel
hoogteaccent zoals “de Wel” met 11 bouwlagen. Aan de noordzijde en de zuidzijde van het centrum
is het aantal bouwlagen overwegen 4 à 5 lagen. Aan de oost- en westelijke zijde (Sint Janstraat en
oostzijde Kastanjeweg) is de bebouwing gemiddeld wat lager en heeft deze meer een individuele
uitstraling.

2.6.

Groenstructuur

Een grote kwaliteit van Uden wordt gevormd door de groene dooradering van de kern. Dit geeft
Uden een groene aanblik. Het openbare groen biedt uitloop- en recreatiemogelijkheden in de directe
omgeving van stedelijke functies en het centrum. Het centrum raakt aan twee belangrijke structurele
groenelementen: aan westelijke zijde het Nonnenveld en aan oostelijke zijde het vernieuwde
Bevrijdingspark. Deze elementen verbinden in feite het centrum met het buitengebied van Uden. In
de Nota Openbare ruimte wordt voorgesteld om de centrumring een laankarakter te geven met
bomen op een middenberm. Op deze wijze ontstaat een extra groene verbinding rond het centrum.

Groenstructuur
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2.7.

Ontsluitingsstructuur

Autoverkeer
Het centrum van Uden wordt omsloten en ontsloten voor autoverkeer door de centrumring
bestaande uit de Pastoor Spieringsstraat, de Kastanjeweg, de Birgittinessenstraat en de Sint
Janstraat. Het zuidelijke deel van de ring heeft een stenig stedelijk karakter, het noordelijk deel
vormt voor een groot deel nu een groene laan. Met de herinrichting van het deel bij Centrumplan
Promenade kan dit groene karakter worden versterkt.
Vanaf de centrumring worden de verschillende parkeerlocaties ontsloten. Daarvoor wordt sinds
begin 2011 gebruik gemaakt van een parkeerverwijssysteem. Vanaf de A50 en de ring is het centrum
met de auto op korte afstand en makkelijk bereikbaar. De grotere parkeerplaatsen liggen met name
aan de zuid- en oostzijde van het centrum. Ook de Markt is buiten de weekmarkt en evenementen in
gebruik als parkeerterrein. Onder het Brabantplein bevindt zich een parkeergarage die vanaf de
Pastoor Spieringsstraat bereikbaar is.

Autostructuur

De centrumring heeft een stroomfunctie voor het centrum en is via de hoofdwegenstructuur van
Uden verbonden met de Rondweg Noord/ afslag A50 Uden Noord, de Lippstadtsingel/ afslag A50
zuid en de Lippstadtsingel/ Rondweg Volkel/ Middenpeelweg. Dit maakt het centrum van Uden ook
vanuit de regio opzicht goed bereikbaar.
De Pastoor Spieringsstraat, het deel van de centrumring dat grenst aan Centrumplan Promenade
heeft naast de stroomfunctie ook een functie als (groen) verblijfsgebied. Hier bevinden zich ook
parkeerplaatsen in de middenberm. Met het Centrumplan Promenade ontstaat een nieuw bronpunt
voor parkeren onmiddellijk aan het kernwinkelgebied van Uden.
Laden en lossen gebeurt vooral via de Neringstraat west en -oost, Marktstraat, Mondriaanplein, en
de straten van de centrumring. (schema/schets?)
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De gemeente is bezig met de realisatie van de ‘U van Uden’. Dit project heeft tot doel om door
herinrichting van straten tot bijvoorbeeld 30 km zones het verkeer te laten kiezen voor een meer
gewenste route van noord naar zuid. Hierdoor zal er minder autoverkeer gaan rijden over de
Kerkstraat en de Pastoor Spieringsstraat.

Langzaam verkeer
Het kernwinkelgebied van de ‘acht’ en de aansluiting met het Brabantplein is ingericht als
voetgangersgebied. Opvallend is dat de Marktstraat ook toegankelijk is voor autoverkeer, zij het
beperkt via een sluis. In het ‘echte’
voetgangersgebied van
bijvoorbeeld de Sacramentsweg is
fietsen in principe alleen
toegestaan buiten winkeltijden. In
het centrum zijn overal verspreid
stallingsmogelijkheden voor fietsen.
Langs de centrumring liggen
grotendeels fietssuggestiestroken,
alleen op de Pastoor Spieringsstraat
ter hoogte van het parkeren in de
middenberm maken auto en fiets
gebruik van dezelfde ruimte.
Langzaam verkeer

2.8.

Functionele structuur centrum van Uden

In het centrum overheerst de winkelfunctie door het grote en diverse aanbod. Verder is er onder
andere plaats voor (harde en zachte) horeca, kantoren en vooral aan de randen en boven winkels
ook woningen. Het winkelaanbod is groot en goed vergelijkbaar met kernen met een vergelijkbare
regiofunctie. Een aantal categorieën is ondervertegenwoordigd, zoals de voedings- en genotmiddelen, media, antiek en er ontbreekt een warenhuis. Aan de aanloopstraten van het centrum is
sprake van leegstand. Het centrum onderscheidt zich door het opvallend brede modeaanbod, de
horeca, het dorpse karakter in het algemeen en de parkeervoorzieningen. Wat verder opvalt is dat er
op veel plekken in het centrum boven de winkels mensen wonen: in veel stedelijke centra is dit
minder het geval. De aanwezigheid van woningen heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in
een centrumgebied.
Het centrum van Uden is in het recente verleden nauwelijks gegroeid of vernieuwd, in tegenstelling
tot andere vergelijkbare centra. Er is ruimte voor groei, bijvoorbeeld in segmenten die nog niet
(goed) vertegenwoordigd zijn.
Voor het goed functioneren van een winkelgebied zijn zichtlijnen en routes van groot belang,
gecombineerd met goed gesitueerde trekkers. In het centrum van Uden ontbreekt hierin duidelijk
een schakel op de locatie van Centrumplan Promenade. Hier kan de route worden afgebouwd, met
trekkers op de goede plekken en zichtlijnen tussen oud en nieuw winkelgebied.
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3. Hoofddenkrichting Centrumplan Promenade
3.1.

Klankbordgroep

Voor het Centrumplan Promenade is in samenspraak met betrokkenen eind 2010 een
Hoofddenkrichting opgesteld. Onderstaande illustraties zijn foto’s van de ‘moodbords’ die tijdens
een klankbordgroepbijeenkomst zijn samengesteld. Wat opviel was dat alle groepen voor
vergelijkbare beelden hebben gekozen. Ook over de globale ruimtelijke en functionele opzet was
men het grotendeels eens.

Resultaten klankbordgroep: referentiebeelden
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3.2.

Hoofddenkrichting in het kort

De ideeën en wensen voor het gebied zijn gebundeld in een hoofddenkrichting. Hier volgt een korte
uiteenzetting met de hoofdingrediënten van die denkrichting op structuurniveau. In de navolgende
paragrafen volgt de uitwerking op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteit,
bebouwingsstructuur, groenstructuur, ontsluitingstructuur en functionele structuur.

Legenda
Plein
Laan
Bijzondere
woonkwaliteit
Ontsluiting
Kenmerken Hoofddenkrichting :

• weg maximaal verleggen
• groene promenade doortrekken in plangebied
• groene kwaliteit rond kerk
• ‘winkelachtje’ afronden
• Kerkstraat herinrichten
• nieuwe bebouwing aansluiten bij bestaand karakter
• zichtlijnen op bebouwing en markante plekken
• parkeren en bevoorrading eenvoudig inpassen
• trekker aan winkelplein
• twee hoekpunten met bijzondere woonkwaliteit
Centrumplan Promenade Kadernotitie Stedenbouw & Beeldkwaliteit gemeente Uden

Laden en lossen
Trekker

oktober 2011

10

De ontwikkeling van het Centrumplan Promenade kan worden ingezet om een oplossing te bieden
voor verschillende ontbrekende schakels in het centrum. Zo vormt de winkelroute nu een ‘acht’ die
niet helemaal compleet is. Goed gesitueerde nieuwbouw met winkelruimtes kan zorgen voor een
afronding van deze acht. Door de Pastoor Spieringsstraat te verleggen, ontstaat er meer ruimte voor
nieuwe functies en parkeren. Hierdoor krijgt het plan voldoende ruimte voor één of twee trekkers.
Zo’n grote winkel met regionale aantrekkingskracht brengt evenwicht in de totale functionele
opbouw in het centrum.
Er is plaats voor één of twee nieuwe volumes met een markant element op de hoek met de
Marktstraat. Dit element valt op door de architectuur en materialisering. Een geleding in de gevels
geeft de grotere volumes toch een kleinschalig beeld waardoor ze passen in de maat en schaal van
de omgeving. Dit is vooral van belang aan de Pastoor Spieringsstraat en de Marktstraat, om aan te
sluiten op de historische route van de Marktstraat en de Kerkstraat. De zijde die grenst aan de
nieuwe Promenade als onderdeel van de winkelacht, hoeft minder te refereren aan het historische
en kleinschalige karakter. De bijzondere situering van de hoekpunten bij de kerk en aan de kant van
de Marktstraat vormen een goede aanleiding voor een bijzondere woonkwaliteit.
De nieuw in te richten Pastoor Spieringsstraat biedt de kans om de noordzijde van de centrumring
verder als een groene promenade vorm te geven, in het verlengde van het deel ter hoogte van het
zwembad. Ook rondom de verlegde Pastoor Spieringsstraat zullen groene openbare parkachtige
ruimtes ontstaan tussen de bijzondere bestaande en nieuwe bebouwing. Bovendien krijgt de
Kerkstraat aansluitend op de ‘U van Uden’ een nieuwe inrichting met een meer authentiek karakter,
zoals bij dit historische lint hoort. Er moet een heldere relatie ontstaan tussen de openbare ruimtes
aan weerzijden van de nieuwbouw.

3.3.

Ruimtelijke kwaliteit

Dynamiek en verandering zijn altijd twee belangrijke kernbegrippen geweest in Uden en zeker in het
centrum. Er moet daarom ook binnen het centrumplan Promenade genoeg ontwikkelingsruimte zijn.
Dit betekent bijvoorbeeld dat bouwhoogtes mogen worden vergroot, gebouwen van functie mogen
veranderen en het karakter van de openbare ruimte mag veranderen. Binnen deze ontwikkelingsruimte dient te worden gezocht naar de ‘Udense maat en schaal’. In totaal geldt een maximale
hoogte van ca. 5 lagen (18.10 meter). Om een dergelijke massa op de locatie passend te maken, zal
niet het totale plan die hoogte krijgen. De Udense maat en schaal vraagt om een variatie in hoogtes
gecombineerd met variatie in rooilijnen en materialen. Ook moeten grootschalige gebouwen en
bouwmassa’s van ca 5 lagen worden gecombineerd met kleinschaligere panden met 3 tot 5 lagen en
een meer individuele uitstraling.

Referentiebeelden ruimtelijke kwaliteit
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De gebouwde parkeervoorziening binnen het plan moet binnen het bouwvolume worden verwerkt
en als het ware worden ingepakt met bebouwing. Ook een eventuele hellingbaan mag niet in het
zicht komen.
Of er nu wordt gekozen voor één of voor meerdere volumes nieuwbouw tussen Promenade en
Pastoor Spieringsstraat, de relatie tussen het winkelgebied en de groene zone rond de kerk vormt
een cruciaal onderdeel van de totale ruimtelijke kwaliteit. Als er een fysieke verbinding komt tussen
de gebieden, passen aan deze ‘doorsteek’ geen winkelfronten omdat deze geen deel uit maakt van
het winkelgebied. Het moet een aantrekkelijke en veilige omgeving zijn bijvoorbeeld met toegangen
tot woningen.

Referentiebeelden ruimtelijke kwaliteit

Op het schaalniveau van het hele plan kan de openbare ruimte als verbindende factor worden
ingezet. De nieuwbouw sluit met de plint aan op de openbare ruimte. Hier past uitnodigende
bebouwing, zonder anonieme gevels, die multifunctioneel kan worden ingezet, op één moment maar
ook verspreid in de tijd. Woningen hebben waar mogelijk een voordeur aan de straat om contact met
maaiveld te houden. Er kunnen functies komen die ook ’s avonds activiteit geven voor zover te
combineren met de woonfunctie. Er is plaats voor kleinschalige horecavoorzieningen, ondersteunend
aan de winkelfunctie, met terrassen. Verblijven kan op formele plekken bij de horeca en informeel op
bankjes, muurtjes en dergelijke. Hier kan creatief gebruik worden gemaakt van de hoogteverschillen
in het gebied. De verblijfsplekken moeten een groene uitstraling hebben.

3.4.

Beeldkwaliteit

Het karakter van het Udense centrum heeft zich de afgelopen decennia op een organische wijze
verder ontwikkeld. Het is in Uden gebruikelijk dat eigentijdse toevoegingen zonder sterk onderscheid
in de historische omgeving staan. In de ontwikkeling van het centrum en de afronding van het
kernwinkelgebied in het Centrumplan Promenade moet plaats zijn voor het koesteren van elementen
uit het verleden, voor nieuwbouw die herinnert aan het verleden maar ook voor nieuwbouw met een
eigentijdse c.q. toekomstgerichte uitstraling.
Uitgangspunt voor de toe te voegen volumes en ruimtes is de morfologie. De nieuwbouw moet een
duidelijke bijdrage leveren aan het versterken en verbeteren van het huidig beeld. De nieuwe
blokken en openbare ruimtes moeten passen in de maat en schaal van Uden. Door parcellering in de
gevels toe te passen kan kleinschaligheid ook worden bereikt bij grotere volumes. De toe te voegen
volumes hoeven duidelijk niet hetzelfde te zijn, maar ze moeten wel van ‘één familie’ zijn.
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De kwaliteit van het geheel moet tot uiting komen in het karakter van de openbare ruimte. Op de
kop van de Galerij wordt een pleinruimte toegevoegd die samen met de nieuw in te richten
Promenade de afronding van de ‘acht’ vormt.
Het deel van het gebouw dat grenst aan de huidige promenade zal de uitstraling hebben van een
hoogwaardig winkelgebied. De focus ligt op de winkelfunctie en op etalageruimtes. De karakteristiek
van het historische Uden kan hierin op creatieve manier worden verwerkt.
Aan de zijde van de Pastoor Spieringsstraat is plaats voor een bijzondere woonkwaliteit: tussen groen
en centrum. De uitstraling mag gemengd zijn met verspreid groen, winkels en wonen. Er is plaats
voor typische functies die passen aan de rand van een centrum. Het zal zeker geen achterzijde van
het nieuwe deel van het centrum worden, maar een duidelijk entreegebied met een groene
uitstraling. De Pastoor Spieringsstraat maakt onderdeel uit van de groene centrumring.
Met de materialisering moet de nieuwe bebouwing ook goed aansluiten op de omgeving. Het zal in
hoofdzaak gaan om metselwerk, ingetogen en rustig.

3.5.

Bebouwingsstructuur

De nieuwe bebouwing moet aansluiten op de bestaande bebouwing en moet passen in de Udense
schaal en maat. De omliggende bebouwing moet zichtbaar en herkenbaar blijven en er zullen nieuwe
herkenningspunten worden toegevoegd op verschillende cruciale plekken. Er ontstaan op deze
manier nieuwe structuurelementen in het centrum. Uitgangspunt is dat de nieuwbouw de structuur
van het winkelrondje sluitend maakt.

Schetsen mogelijkheden volumes
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De nieuwbouw kan bestaan uit één of meer volumes. Als er meer volumes worden gekozen, biedt
dat de kans om een fysieke verbinding te maken tussen het winkelgebied en de groene zone rond de
kerk. Op deze manier kunnen beide gebieden profiteren van elkaars sfeer en voorzieningen. De
verbinding zal uitnodigend moeten zijn maar mag geen winkelfronten hebben, omdat het geen deel
uit maakt van de winkel ‘acht’.
Door de nieuwe markante bebouwing zorgvuldig te laten aansluiten ontstaan er nieuwe zichtlijnen
op het winkelgebied en bijvoorbeeld de kerk. Ook ontstaat er een nieuw winkel- en verblijfsplein aan
het uiteinde van de Galerij. Dit is een logische plek voor een nieuwe trekker. Ook bij de Marktstraat
ontstaat een goede plek voor een trekker. Hier kan een nieuw element worden toegevoegd door de
bebouwing door de bestaande rooilijn te laten steken. Hierdoor wordt de ruimte aan de Marktstraat
versmald en ontstaat een logische markering van het winkelrondje.

Illustratie hoofdstructuur

3.6.

Groenstructuur

Het bestaande en nieuwe groen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit en structuur van de
openbare ruimte. Uitgangspunt is behoud van bestaande kwaliteiten en aanvullen met structureel
groen. De Pastoor Spieringsstraat kan als groene laan de verbinding gaan leggen tussen het
Bevrijdingspark en de parkachtige ruimte rond de Petruskerk en kan na aanleg van de groene
centrumring de verbinding leggen met de Sint Janstraat en het Nonnenveld. De parkachtige
omgeving rond de Petruskerk kan een verbindende schakel vormen tussen de meer historische
omgeving van de Kerkstraat en het nieuwe winkelcentrum ten oosten van de Pastoor Spieringsstraat.
Het groen zal als het ware worden uitgestrooid over het totale gebied tussen de Kerkstraat en de
nieuwbouw van Centrumplan Promenade.

Centrumplan Promenade Kadernotitie Stedenbouw & Beeldkwaliteit gemeente Uden

oktober 2011

14

3.7.

Ontsluitingsstructuur

Om een veilige en kwalitatief goede winkelomgeving te kunnen bieden horen voetgangers in het
centrum de hoofdrol te hebben, daarna de fietser en dan pas het auto- en vrachtverkeer. Parkeren
kan op terreinen aan de rand. Van de parkeerplaatsen lopen veilige routes naar het winkelgebied.
Centrumplan Promenade ligt aan de ring rond het centrum en kan op die manier eenvoudig worden
ontsloten. Het parkeren voor bezoekers van het centrum en bewoners van de nieuwe woningen
moet logisch en veilig toegankelijk zijn. Verkeersstromen moeten worden gescheiden en gemengd
waar nodig en mogelijk, maar het moet duidelijk zijn welk gedrag er van iedereen wordt verwacht.
Ook bijvoorbeeld laden en lossen moet op een soepele manier worden ingepast.
De toegang van de parkeervoorzieningen voor auto’s van bezoekers en bewoners hoort thuis aan de
Pastoor Spieringsstraat. De in- en uitgang voor voetgangers moet rechtstreeks uitkomen in het
drukke winkelgebied. Verder moet de bevoorrading van winkels naadloos aansluiten op de
Neringstraat en de Pastoor Spieringsstraat, met een heldere routing en voldoende
manoeuvreerruimte.
In tegenstelling tot de rest van de centrumring, geldt in de Pastoor Spieringsstraat een
maximumsnelheid van 30 km/uur. Het gebied ter hoogte van Centrumplan Promenade herbergt een
combinatie van verblijf- en verkeersfuncties. Oversteken door voetgangers en fietsers zal zowel
geregeld als ongeregeld gebeuren. De ruimte moet zo worden ingericht dat in beide gevallen de
veiligheid gewaarborgd is. Het groen wordt als het ware uitgestrooid over het gebied, wat het een
eigen karakter geeft. Dit kan automobilisten erop attenderen dat de snelheid hier lager moet zijn en
de nadruk minder ligt op snelle doorstroming.

3.8.

Functionele structuur

Het nieuwe volume zal tenminste één regionale trekker moeten bevatten, om voldoende positie te
kunnen innemen in het totale centrum en van goede meerwaarde te zijn voor de regionale
trekkracht van Uden. Een trekker is een winkel die op eigen kracht veel bezoekers weet te trekken.
Van belang is dat er wordt gebouwd in courante units, qua oppervlak, verhouding en indeling. Dit
met het oog op duurzaam ruimtegebruik en het opnieuw verhuren in de toekomst. Cruciaal voor het
functioneren van het totaal is dat er een nieuw bronpunt komt voor parkeren, met voldoende
plekken.
In het nieuwbouwplan moeten ook woningen worden opgenomen, in verband met de sociale
controle en levendigheid. Diverse typologieën van grondgebonden en gestapelde woningen zijn
mogelijk, liefst gemengd, als ze maar passen in de dynamische omgeving van het centrum.
Voorzieningen voor intramurale zorg zijn niet wenselijk.
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4. De randvoorwaarden voor de nieuwbouw in het kort
In dit hoofdstuk een korte opsomming van de belangrijkste randvoorwaarden voor de nieuwbouw.
Achtereenvolgens komt aan bod de ruimtelijke en functionele structuur van bebouwing, groen en
verkeer, de randvoorwaarden op het gebied van beeldkwaliteit en de randvoorwaarden voor de
inrichting van de openbare ruimte.

4.1.

Randvoorwaarden structuur bebouwing, groen, verkeer

•

‘Achtje’ centrum afmaken met tweezijdige winkelstraat en pleinruimte; zichtlijnen naar winkels oud en nieuw;

•

Maximaal verleggen Pastoor Spieringsstraat;

•

Nieuw volume in 2-3-4-5 lagen (maximaal 18.10 meter) passend in Udense maat en schaal;

•

Trekker(s) in nieuw volume, zichtbaar vanaf bestaand gebied, evt. deels op 1e verdieping;

•

Rooilijn verspringt ter hoogte van Marktstraat;

•

Nieuwe deel Promenade krijgt breedte die past bij winkelstraat (±8 meter);

•

Nieuw groen en uitnodigend verblijfsplein op kop Galerij;

•

Front aan Pastoor Spieringstraat: diverse functies, niet alleen winkels, geen achterkanten,
hoofdsfeer wonen bij het centrum in het groen;

•

Inrichting openbare ruimte met strooi-groen: groene ruimtes koppelen nieuwbouw aan
bijzondere en historische bebouwing, Pastoor Spieringsstraat loopt hier doorheen;

•

Heldere (evt. fysieke) relatie winkelgebied en groene zone overzijde Pastoor Spieringsstraat;

•

Zoveel mogelijk inpassen bestaand groen;

•

Nieuw bronpunt parkeren;

•

Toegang parkeren vanaf Pastoor Spieringsstraat;

•

Parkeren in gebouwde voorziening, ingepakt / afgeschermd van openbaar gebied.

4.2.

Randvoorwaarden beeldkwaliteit

De nieuwe bebouwing en nieuwe openbare ruimtes kennen vanuit de hoofddenkrichting kortweg de
volgende randvoorwaarden op het gebied van beeldkwaliteit:
Openbare ruimte
Architectuur
Plein

verblijfskwaliteit met groen

Pastoor
Spieringsstraat
Nieuwe kop aan de
Marktstraat
Nieuwe rand van de
acht
Voormalig Promenade
noordzijde

doorstroming, groen en parkeren
winkelen aan historische groene lijn
tweezijdige uitnodigende winkelstraat
tussen Galerij en Marktstraat
Evt. verbinding voor laden en lossen naar
Pastoor Spieringsstraat

Eigentijdse karakteristiek,
Udense maat en schaal
Kleinschalig, parcellering,
Udense maat en schaal
Kleinschalig, parcellering,
Udense maat en schaal
Eigentijdse karakteristiek,
Udense maat en schaal
Functioneel, sociaal veilig
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4.3.

Randvoorwaarden openbare ruimte

De openbare ruimte zal weliswaar fysiek worden ingericht door de gemeente, maar de omliggende
gevels, in hun vormen, gevels en materiaalgebruik spelen een grote rol in het totale beeld. Het
nieuwe plein en de Pastoor Spieringsstraat zijn de meest cruciale ruimtes, vandaar dat hier voor die
plekken nog aanvullende randvoorwaarden worden vermeld.

Nieuwe openbare ruimte - Pleinruimte
•
•
•
•
•
•
•

Er ontstaat een pleinruimte met bomen en mogelijkheid voor terrassen, zicht op winkels en
kerk(torens).
De verblijfskwaliteit is hoog.
Aan alle zijden van het plein zijn winkelfronten en entrees.
Evt. vrachtverkeer krijgt voldoende ruimte
Bestaande bomen zoveel mogelijk ingepast
Bebouwing: relatief vrije invulling volumes in vergelijking met de wand aan de Pastoor
Spieringsstraat
Vanuit plein – huidige Promenade: zuidzijde winkelstraat naar Marktstraat, noordzijde
ondergeschikt, smaller straatje

Nieuwe openbare ruimte - rond Pastoor Spieringsstraat
•
•
•
•
•

Verkeer heeft ondergeschikte rol
Strooigroen in gebied tussen kerk en nieuwbouw
Ring rond centrum kent in huidige identiteit verschillende kwaliteiten. Hier loopt ring door
strooigroen langs nieuwbouw.
Kerkepaadje op te nemen, naar verwijzen in inrichting openbare ruimte
Muur rond pastorie verzachten met groene haag of bijvoorbeeld groepjes rododendrons.

Tenslotte gelden aanvullende randvoorwaarden die te maken hebben met de verschillende
verkeersstromen die door en langs het gebied zullen lopen.

Bevoorrading
•
•

Laad- en loscircuit aansluitend op de Neringstraat en Pastoor Spieringsstraat.
Aan de Pastoor Spieringsstraat zijn mogelijkheden voor een laad- en losvoorziening langs de weg.

Parkeren – fietsen
•

verspreide kleine stallingen, aansluitend op routes en voorzieningen. Dit bevordert het gebruik
van de fiets, voor kortere en langere afstanden, dit voorkomt ook rondslingerende fietsen, wat
ten goede komt aan de beeldkwaliteit.

Parkeren – auto’s
•
•
•
•
•

Voortzetten beeld Past. Spieringsstraat: groene uitstraling en parkeren in de middenberm
Overzichtelijk, veilig systeem
Toegang gebouwde parkeervoorziening voor appartementen: bereikbaar & toegankelijk, veilig.
Entree parkeergarage aan Pastoor Spieringsstraat
Kwaliteit:
o toegang en logistiek binnenin gebouw oplossen;
o parkeren bovengronds volledig inpakken met bebouwing.
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