
Ben je tevreden, zeg het anderen: heb je klachten, zeg het ons ☺☺☺☺

Wie geen keuzes maakt, kiest er voor de bestaande situatie in stand te houden



CENTRUMPLAN 
BAKEL

een nieuw centrum voor het oudste dorp van Brabant

4 december 2019



1. analyse
2. concept
3. uitgangspunten
4. positionering Bakel

5. verkeer

6. projecten
7. planning/ fasering



“In de jaren ’70 en ’80 werden 
de kleuterschool, het klooster, 
het dorpscafé en het gemeen-
tehuis gesloopt.”

1. analyse



Historische
wegenstructuur



Huidige
hoofdwegen



Helmond

Deurne

Gemert

Bakel

Bakel heeft een uitgestrekt groen 
achterland met veel bossen en 
recreatiegebieden.



Een dorp in het groen verdient 
een groen centrum

2. concept



Alle wegen leiden naar de kerk



Het Centrum als 
ontmoetingsplek



Het centrum van Bakel bestaat 
uit de van der Poelstraat, de 
Dorpsstraat en het Wilbertsplein.

3. uitgangspunten



Concentratie functies en 
evenementen in centrum



een centrum voor 
fietsers en voetgangers 
waar de auto te gast is



Bakel

Oudste dorp van Brabant aan de 
Peelrandbreuk

4. positionering
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De grote doorgaande wegen 
gaan tegenwoordig om Bakel 
heen
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5. verkeer



bestaande 30 km wegen Dorpsstraat/ Helmondsestraat
en gestippeld nieuwe 30 km zone Schoolstraat Gemertseweg
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Voorbeeld van een compacte veilige rotonde Roerderweg, Herten 

Compacte rotonde met meer 
ruimte voor fiets en voetgangers



Huidige rotonde

6. projecten



Vernieuwde rotonde



 

doorgaande route van der 
Poelstraat naar Kortestraat

Groene middenberm 
centraal in Schoolstraat

Compacte 
rotonde bushaltes 

langsDorpsstraat



Huidige Schoolstraat



Vernieuwde Schoolstraat



Kerken in het groen; Elburg, 
Hilvarenbeek, Groningen, 
Zwammerdam



ruimte voor 
evenementen

Kerk in het groen



terrassen (oranje op kaart) rond 
groene kerkplein



Centrum als ontmoetingsplek 
terrassen (oranje op kaart) rond 
evenementen op plein



huidige situatie parkeren nieuwe situatie parkeren
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Huidige situatie:
81 parkeerplaatsen

Nieuwe situatie:
76- 91 parkeerplaatsen
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optie 1 optie 2

75 parkeerplaatsen 86 parkeerplaatsen



Huidige Dorpsstraat



Vernieuwde Dorpsstraat



Huidig Sint Wilbertsplein



Vernieuwd Sint 
Wilbertsplein



1e fase





Proces inrichtingsplan

• Door Dennis Kerkhof: Bestuurslid Veiligheid en Openbare Ruimte.

• Centrumplan als kapstok.
• Inrichtingsplan Sint Wilbertsplein.
• Ontmoetingsplek.
• Thema water.
• Opstellen schoolkinderen, inloopavond, koffieuurtje.
• Meerdere scenario’s.
• Inbreng werkgroep DSVB.
• Uitwerking één scenario door Carve.
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Bakel dorpsplein
breukvlak | 04-12-2019



locatie

nieuwe inrichting dorpsplein

Bakel, het oudste dorp van Brabant



Peelrandbreuk in Brabant

Bakel



breukvlak in de omgeving van Bakel

hoogteverschil



breukvlak in de omgeving van Bakel

poelen



ijzer oer

ijzer in het zand 
en grondwater

breukvlak





bestaande bomen

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

gebaseerd op de Peelrandbreuk



uitleg breukvlak

+40cm

+45cm

+40cm

pad 0cm

pad 0cm

+15cm

relatieve hoogte van het breukvlak 
ten opzichte van het maaiveld



uitleg breukvlak

doorsnede

water stroomt over het vlak
en over de rand de watergoot in





uitleg breukvlak

watergoot

betonloopt schuin
af richting goot

groenvlak 

pad met 
klinkers

water stroomt over het vlak
en over de rand de watergoot in



uitleg breukvlak

doorsnede

poelen in het breukvlak 
waar water in omhoog borrelt

poel 2cm diep

poel 2cm diep

poel 3cm diep

poel 5cm diep

poel 10cm diep

poel 5cm diep

poel 8cm diep

poel 10cm diep





voorbeeld



uitleg breukvlak

watergoot

betonloopt schuin
af richting goot

groenvlak 

pad met 
klinkers

poelen in het breukvlak 
waar water in omhoog borrelt

waterspuwer
fontein

water 10cm diep

water 2cm diep



voorbeeld



uitleg breukvlak

waterspel door waterspuiters

actieve waterspuiters



uitleg breukvlak

watergoot

betonloopt schuin
af richting goot

groenvlak 

pad met 
klinkers

waterspel door waterspuiters

waterspuwer
fontein

water 10cm diep

water 2cm diep



voorbeeld



uitleg breukvlak

waterspel door waterspuiters

rustig borrelende 
fonteintjes



voorbeeld



uitleg breukvlak

ontmoetingsplek voor iedereen 

zitplekken op verschillende hoogtes

mooi uitzicht over het plein

en de Dorpsstraat en van de Poelstraat 



voorbeeld
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Proces MFA

Eerste 
gesprekken 

hebben 
plaatsgevonden

Globale 
inventarisatie 

behoefte/wense
n in relatie MFA

Individuele 
gesprekken

1e helft 2019

Inloopavond met 
als doel of 

andere partijen 
ook een 

ruimtebehoefte 
hebben.

Augustus 2019

Begroting 2020

Budget voor 
voorbereiding

Bouwkrediet

November 2019

Programma van 
eisen

Investering

Exploitatie

Locatie

Februari 2020

Door Edwin van 
Miltenburg


	Sheet 0
	191204 Bakel Centrumplan presentatie 4 december
	Sheet Dennis Kerkhof
	Bakel breukvlak waterspel presentatie_20191204
	Sheet MFA

