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Inleiding

In de stedenbouwkundige visie ‘Hart van Grashoek’ 
is in nauwe samenwerking met het dorp een visie op-
gesteld voor een nieuw en levendig dorpshart voor 
Grashoek. In deze visie is duidelijk verbeeld welke 
wensen en eisen de bewoners hebben voor het cen-
trum van hun dorp.

De volgende stap in het planologisch realiseerbaar 
maken van de visie is het maken van een bestem-
mingsplan. In dit bestemmingsplan wordt de jurid-
schplanologische ruimte voor alle ontwikkelingen 
in en om het hart vastgelegd. Hoewel de gemeente 
Peel en Maas grotendeels welstandsvrij is wordt, om 
ervoor te zorgen dat het dorpshart ook een echt le-
vendig dorpshart wordt, wel gestuurd op de beeld-
kwaliteit. En dan met name de met betrekking tot de 
nieuwbouw die mogelijk wordt gemaakt ter plaatse 
van de huidige pastorie en naast de kerk. Immers de 
sfeer van het dorpshart wordt met name bepaald door 
de wanden van de bebouwing er omheen.
In dit document worden de spelregels geformuleerd 

waaraan de nieuwbouw met betrekking tot de beeld-
kwaliteit aan moet voldoen.

 Leeswijzer:
In hoofdstuk 2 worden eerst de hoofdkeuzes van de 
visie ‘Hart van Grashoek’ beschreven.

Vervolgens worden er in hoofdstuk 3 de regels voor de 
beeldkwaliteit aan gekoppeld. Hierin wordt ook aan 
de hand van voorbeelden richting gegeven aan een 
mogelijke uitwerking.



3D beeld stedenbouwkundige 
visie Hart van Grashoek

2 kamers van het Dorsphart Lokatie van de oude Beuken
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Hart van Grashoek:

Om een goed beeld te geven van de motivatie voor de 
verschillende spelregels van het BKP is het van belang 
om de overkoepelende stedenbouwkundige visie nog 
eens onder de loep te nemen.

Er is gekozen voor een overwegend groen hart dat be-
staat uit 2 kamers. Een kamer wordt gevormd door 
een pleinachtige ruimte  en de andere kamer is een 
parkachtige ruimte. Op de grens tussen deze twee 
ruimtes ligt  een verbindend element dat tevens een 
koppeling vormt tussen verschillende historische 
plekken en elementen die van belang zijn voor het 
Dorpshart van Grashoek. 

Van noord naar zuid zijn deze bijzondere plekken en 
elementen: 
1. het speeltuintje achter het dorpshuis;
2. de oude begraafplaats, een serene plaats waar de 

oude stichters van Grashoekbegraven liggen, of 
begraven hebben gelegen;

3. de oude monumentale Beuken die in de tuin van de 
pastorie stonden en die elke grashoekenaar kent. 
Deze oude bomen vormen een mooie ontmoetings-
plaats op de grens tussen Park en Plein.

4. de kerk het grootste en meest prominente gebouw 
van het dorp

5. de nieuw begraafplaats die direct achter de kerk ligt

 Idee voor de oude begraafplaats



  2 sferen van het plein

 doorzetten van het lint karrespoor door het park
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Zowel het plein als het park worden doorsneden door 
de 2 hoofdwegen. De Pastoor Vullinghstraat en de 
Roomweg. Het is duidelijk de wens dat het (doorgaan-
de) verkeer zich te gast voelt in het dorpshart. Daarom 
is er voor gekozen om de Pastoor Vullinghstraat ter 
plaatse van het park te transformeren tot een ‘karren-
spoor’ zodat het onderdeel wordt van het park. Door 
aanvullend ook nog bomen in een gestrooid patroon 
in het park te planten krijgt deze ruimte nog meer een 
gevoel van eenheid. Om de Roomweg en de Pastoor 
Vullinghstraat onderdeel te laten worden van het plein 
is ervoor gekozen om beide wegen in hetzelfde ma-
teriaal uit te voeren als het plein. Het materiaal voor 
het plein heeft een mooie en rustige uitstraling. Wel 
wordt het doorgaande verkeer nog met een duidelijke 
markering geleid. 

Vervolgens kan de ruimte van het plein nog weer op-
gedeeld worden in 2 sferen. Het deel bij de kerk en 
het deel bij de twee oude bomen. Het gebied bij de 
kerk kent een wat rustigere en statigere sfeer die past 
bij de kerk en de begraafplaats. Het deel dat bij de 2 
bomen ligt, is meer ingericht op ontmoeting en spel. 
Er zijn spelaanleidingen voor kinderen en er is een 
groot podium/ zitelement waar ontmoeting uitgeno-
digd wordt.
Met name deze twee sferen hebben invloed op de 
beeldkwaliteit die voorgeschreven wordt voor de 
nieuwbouw aan het plein.

In het nieuwe plan is gezorgd voor ruim voldoende 
parkeergelegenheid.
Er kan zowel op het plein als langs het ‘karrenspoor’ 
geparkeerd worden. Om ervoor te zorgen dat er niet 
de sfeer van een parkeerplaats ontstaat wordt het par-
keren op het plein niet gestuurd en worden de parkeer-
plaatsen in het park uitgevoerd met grasbetonstenen.

In de visie is ook rekening gehouden met soorten 
verlichting. De hoofdkeuze is om de verlichting in het 
park van onderaf te laten schijnen, zodat de bomen in 
het park mooi worden aangelicht. En voor de verlich-
ting van het plein wordt er gekozen voor verlichting 
van bovenaf. Met als verbijzondering een lichtmast op 
het zitelement/ podium waar tijdens feesten ook een 
tentdak aan bevestigd kan worden.

Omdat het huidige dorpsplein, dat zich achter het 
café het Grashuukske bevindt, nu verplaatst wordt 
richting de kerk en het dorpshuis ontstaat er de moge-
lijkheid voor een inbreiding op deze locatie. Er wordt 
voorgesteld op de locatie van de oude school, aan de 
Helenaveenseweg een bouwblok te maken op de lo-
catie van de oude school. Het bouwvolume moet ook 
enigszins overeenkomen met het volume van de oude 
school. Op deze manier wordt het gat gedicht wat is 
ontstaan na het slopen van de oude school. Aan de 
achterzijde van dit blok (ten zuiden) is er vervolgens 
nog voldoende ruimte om een klein hofje te maken 
met verschillende type woningen. Dit hofje kan ont-
sloten worden met het pad dat nu ook het huidige 
dorpsplein verbindt met de Roomweg.

 ontwikkeling oude school en hofje



 1

 2

  2 bouwblokken op het plein
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Dit beeldkwaliteitsplan is geschreven met het oog op 
de nieuwbouw die de wanden van het dorpshart gaan 
vormen. We onderscheiden 2 bouwblokken. Het blok 
dat op de plaats van de oude pastorie zal komen (blok 
1) en het blok dat op de plaats van de oude Rabobank 
ten westen van de Kerk zal komen (blok 2)

Orientate en korrelgrootte:

Voor beide bouwblokken geldt dat ze zowel georiën-
teerd zijn op de Roomweg als ook een op het nieuwe 
plein. De zijde van de blokken die gericht zal zijn op 

De Beeldkwaliteit

de Roomweg zal zich houden aan de gemiddelde kor-
relgrootte en positie ten opzichte van de rooilijn als de 
andere bebouwing aan deze weg. 
Op deze wijze ontstaat er een zekere continuïteit langs 
de Roomweg. Zowel blok 1 als blok 2 vormen naar het 
plein toe zoveel mogelijk een gesloten wand. Om wel 
voldoende geleding in de gevels te krijgen wordt er 
een bescheiden verspringing in de rooilijn voorgesteld 
voor zowel blok 1 als 2 (zie kaartbeeld ..)

 De rooilijn blok 2 De rooilijn blok 1



 bouwmassa blok 1 orientatie  blok 1

 Blok 1
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Bouwmassa en kapvorm

Blok 1
Dit blok grenst aan het deel van plein dat een meer 
ontmoetinggericht karakter heeft..Dit blok moet er 
dus voor zorgen dat de aangrenzende ruimte intiem 
en vriendelijk overkomt. Om ervoor te zorgen dat dit 
blok de ruimte goed begrensd is ervoor gekozen om 
een bijzonder volume aan de Roomweg te plaatsen 
dat vooruitsteekt op het plein. Zo wordt de openbare 
ruimte aan deze kant beter begrensd en enigszins in-
tiemer gemaakt. Dit gebouw grenst dus met 3 zijden 
aan de openbare ruimte. Van belang is dus ook dat 
dit gebouw ook aan deze 3 zijden voldoende aandacht 
krijgt. De gebouwen aan dit blok moeten echter niet 
een statig karakter krijgen en zijn niet hoger dan 2 
lagen en een kap. De wanden van deze bebouwing 
moeten transparant en toegankelijk ogen. Dat bete-
kent verhoudingsgewijs grotere wandopeningen en 
een eenvoudige kapvorm, bij voorkeur een zadeldak. 

  kapvorm blok 1



 bouwmassa blok 2 orientatie  blok 2

 Blok 2
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Blok 2
Dit blok vormt de wand die grenst aan de ruimte voor 
de kerk. Dit deel van het plein kent een formeel en 
rustig karakter. De bebouwing die aan dit deel van 
het plein staat moet sterk en statig genoeg zijn om 
te passen bij het karakter van de kerk en de begraaf-
plaats. Ook hier worden de bouwmassa’s niet hoger 
worden dan 2 lagen en een kap. Als kapconstructie 
wordt er  gekozen voor een schilddak. Deze kapcon-
structie wordt vaak gebruikt bij formelere gebouwen. 
De wandopeningen bij deze gebouwen moeten in ver-
houding kleiner zijn. Dit draagt bij aan het formelere 
karakter van dit blok.   kapvorm blok 2



Baksteen: Handvorm
Kleur: Rood-warm

Dakpannen keramisch. 
Kleur: donker grijs / antraciet.

 materialisatie blok 1
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Materialisatie en bouwstijl

Voor de materialisatie is het van belang om te beseff en 
dat de bebouwing de wanden van het dorpshart zal vor-
men. Dit vraagt dus om een hoogwaardig afwerkings-
niveau. De wandafwerking zal een handvorm baksteen 
zijn. De bouwstijl waar in de visie voor gekozen werd is 
een hedendaagse stijl die wel past bij het dorpse karakter 
van Grashoek.

Blok 1
De bebouwing van blok 1 moet eenvoudig maar wel goed 
verzorgd overkomen. Het metselwerk dient een rode 
vormbaksteen te zijn. Om een toegankelijke en gezellige 
sfeer te maken aan het plein moet de bebouwing van blok 
1 vertikaal geleed worden. Door de kaprichting haaks op 
het plein te zetten wordt hier al voor een deel in voorzien 
en door op een slimme manier gebruik te maken van de 
hemelwaterafvoer kan deze verticale geleding nog eens 
worden versterkt. Boeiboorden, goten, hwa en dergelijke 
die in het zicht zijn dienen uitgevoerd te worden in zink. 
Dakafwerking kan ofwel van zink ofwel van keramische 
pannen zijn. Het schilderwerk bij dit blok mag levendig 
zijn en vol van kleur.

  vertical geleding blok 1



Baksteen: Handvorm
Kleur: Rood-warm

Dakpannen keramisch. 
Kleur: donker grijs / antraciet.

 materialisatie blok 2
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Blok2
Bij de bebouwing van blok 2 wordt er voor het metsel-
werk gebruik gemaakt van een vormbaksteen in een brui-
ne tint die overeenkomt met het metselwerk van de kerk. 
Ook de dakafwerking moet zoveel mogelijk overeenko-
men met die van de kerk. Dit om deze gebouwen een 
relatie aan te laten gaan met de kerk. De bebouwing aan 
deze kant van het plein moet meer vierkant van vorm zijn 
en eerder horizontaal dan vertikaal geleed te zijn. Het is 
het wenselijk dat er nagedacht wordt over enige orna-
mentiek. Bijvoorbeeld de wandopeningen zouden omka-
derd kunnen worden door middel van bijzonder metsel-
werk of lijstwerk in een ander materiaal. Goten moeten 
of getimmerd zijn en te worden uitgevoerd in hout, of 
uitgevoerd te worden in zink. Voor boeiboorden moet er 
gebruik worden gemaakt van hout en de hemelwateraf-
voer moet vlak in de gevel worden verwerkt.  Het schil-
derwerk van dit blok moet sober zijn en rust uitstralen.

 horizontale geleding blok 2



 overgang openbaar prive  blok 1

 overgang openbaar prive  blok 2
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Overgang openbaar naar privé.

Zowel blok 1 als blok 2 vormen een geintegreerd on-
derdeel van het dorpsplein. De wanden van de bouw-
blokken zijn onderdeel van het dorpshart. Om een 
prettige overgang van openbaar naar prive te maken 
is ervoor gekozen om een ruimte van ca 1,5 meter 
voor de voorgevel te reserveren voor een klein stoep-
je, dan wel voortuintje. Dit stukje prive grond kan af-
gescheiden worden met een lage haag of een stijlvol 
hekwerk(niet hoger dan 90 cm) of een voetmuurtje
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