
Een park voor jong en oud, bewoner en passant

k a n a a l pa r k  d e  h e e r l i j c k h e i d
b u d s c h o p  n e d e r w e e r t



Een park voor iedereen
KANAALPARK ‘DE HEERLIJCKHEID BUDSCHOP’

PerenlaantjeFruitbomen
met boombescherming hout

Haag met perenbomenHekwerk weide 
hout, in huisstijl

Bestaande speeltoestellen 
verplaatst naar park

Nest aan het kanaal
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Indicatie van de locatie voor 
nieuwe brug voor voetgangers en 

fietsers uit Structuurvisie 2016

Vaste planten

Visplek aan kanaal
Bankje met uitzicht op het kanaal

Stapstenen

Heuvel met bijen- en 
vlinderbeplanting

Bloeiende bomen in 
ontmoetingstuin

Indianenbrug Spelen 
duikelrek, vogelnestschommel

Stenen tegen inrijden verkeer

Boerenhaag 
entree kanaalpark

in Winnerstraat

Speeltoestel
 bijv. vogelnestschommel

Paardenwei

Paardenstal afgetimmerd 
met hout, in huisstijl

DierenweideHondenrenveldjeTrapveldje in bomencarré
bestaand

Bomenweide met
bijv. fitnesstoestellen

EvenementenveldBank aan waterkant Dorpstuin
bijv. vlinderbeplanting

Verhoogd veld 
bijv. bloemenweide 

met uitgemaaide paden

 ruimte voor initiatieven van gebruikers(groepen) / flexibele invullingGroot podium met 
dorpstafel 

tribune aan het water
Ontmoetingsplek
picknickbanken

Kiosk met voorzieningen 
haven en kleine 

horecavoorziening

Camperplaatsen in het 
groen ingepast

klein podium als 
ontmoetingsplek 

voor het dorp

Wandelpad aan de 
waterkant

PassantenhavenWandelkadeElectra en water voor 
haven en campers

Speelboom in wadi Entree tot buurtpark

Entree tot 
buurtpark

Boomstammen

Knotwilgen

Nest Bloeiend bloemenmengselTrapveldje

W
innerstraat

Alexiastraat

PrinsessenstraatKoningsparkAlexanderstraatBernhardstraatBeatrixstraatJulianastraat

Steer

Aan Vijftien
Aan Vijftien Rijksweg Noord

R
andw

eg Zuid

Amaliastraat

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  Nest in verlengde van 
ontmoetingstuin

Verharding bestaand Speelplek bestaand 
kleine kinderen

Geschakelde picknick-
tafels vormen buurttafel

met zicht op wadi’s

Vaste plantenBoerenhaag Sierbomen in vaste planten
accentueren entree park

Sierboom geeft 
ontmoetingstuin 

menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  

Boerenhaag

Visplek 

Verharding bestaand

Tuin nieuwe woningen

Geplande woningen 
tweezijdig georiënteerd

Natuurlijk spelen
boomstam over wadi

Glooïng met 
vlinderbeplanting

Sierboom geeft park 
menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-WillemsvaartZuid-WillemsvaartZuid-Willemsvaart Kiosk en 
voorzieningen voor 
haven en campers

Iconische 
trap naar het 

kanaal

Voet-/ fietspad  

Voet-/ fietspad  Voet-/ fietspad  Boerenhaag

GasleidingBoerenhaag 
langs de weg

Boerenhaag Ondergronds 
bergbezinkbassin 

bestaand

Nest aan het kanaal 
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 

passantenhaven

Wandelkade
met zitplekken 
aan het water

Sierbomen met 
bijzonder blad / 

bloei / herfstkleur

Podium  met 
dorpstafel 

Tribune aan vaart

Evenementenveld Siertuin met 
vaste planten

Zitplek

Eiken in bestaande 
struiksingel

PicknickbankenVerenigingsgebouw Kiosk en 
voorzieningen (electra, water)

Passantenhaven 
bestaand

Passantenhaven
nieuw

Camperplaatsen in het 
groen ingepast 3-4 st.

Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017 Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017

VARIANT MET VERENIGINGSGEBOUW SCOUTING NEDERWEERT

Wandelkade 
onder brug 15 

zitplekken aan het water

Sierbomen
accentueren entree park

E

V

D

V

C

V

B

V

A B C D E

V

A

Een park voor iedereen
KANAALPARK ‘DE HEERLIJCKHEID BUDSCHOP’

PerenlaantjeFruitbomen
met boombescherming hout

Haag met perenbomenHekwerk weide 
hout, in huisstijl

Bestaande speeltoestellen 
verplaatst naar park

Nest aan het kanaal
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Indicatie van de locatie voor 
nieuwe brug voor voetgangers en 

fietsers uit Structuurvisie 2016

Vaste planten

Visplek aan kanaal
Bankje met uitzicht op het kanaal

Stapstenen

Heuvel met bijen- en 
vlinderbeplanting

Bloeiende bomen in 
ontmoetingstuin

Indianenbrug Spelen 
duikelrek, vogelnestschommel

Stenen tegen inrijden verkeer

Boerenhaag 
entree kanaalpark

in Winnerstraat

Speeltoestel
 bijv. vogelnestschommel

Paardenwei

Paardenstal afgetimmerd 
met hout, in huisstijl

DierenweideHondenrenveldjeTrapveldje in bomencarré
bestaand

Bomenweide met
bijv. fitnesstoestellen

EvenementenveldBank aan waterkant Dorpstuin
bijv. vlinderbeplanting

Verhoogd veld 
bijv. bloemenweide 

met uitgemaaide paden

 ruimte voor initiatieven van gebruikers(groepen) / flexibele invullingGroot podium met 
dorpstafel 

tribune aan het water
Ontmoetingsplek
picknickbanken

Kiosk met voorzieningen 
haven en kleine 

horecavoorziening

Camperplaatsen in het 
groen ingepast

klein podium als 
ontmoetingsplek 

voor het dorp

Wandelpad aan de 
waterkant

PassantenhavenWandelkadeElectra en water voor 
haven en campers

Speelboom in wadi Entree tot buurtpark

Entree tot 
buurtpark

Boomstammen

Knotwilgen

Nest Bloeiend bloemenmengselTrapveldje

W
innerstraat

Alexiastraat

PrinsessenstraatKoningsparkAlexanderstraatBernhardstraatBeatrixstraatJulianastraat

Steer

Aan Vijftien
Aan Vijftien Rijksweg Noord

R
andw

eg Zuid

Amaliastraat

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  Nest in verlengde van 
ontmoetingstuin

Verharding bestaand Speelplek bestaand 
kleine kinderen

Geschakelde picknick-
tafels vormen buurttafel

met zicht op wadi’s

Vaste plantenBoerenhaag Sierbomen in vaste planten
accentueren entree park

Sierboom geeft 
ontmoetingstuin 

menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  

Boerenhaag

Visplek 

Verharding bestaand

Tuin nieuwe woningen

Geplande woningen 
tweezijdig georiënteerd

Natuurlijk spelen
boomstam over wadi

Glooïng met 
vlinderbeplanting

Sierboom geeft park 
menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-WillemsvaartZuid-WillemsvaartZuid-Willemsvaart Kiosk en 
voorzieningen voor 
haven en campers

Iconische 
trap naar het 

kanaal

Voet-/ fietspad  

Voet-/ fietspad  Voet-/ fietspad  Boerenhaag

GasleidingBoerenhaag 
langs de weg

Boerenhaag Ondergronds 
bergbezinkbassin 

bestaand

Nest aan het kanaal 
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 

passantenhaven

Wandelkade
met zitplekken 
aan het water

Sierbomen met 
bijzonder blad / 

bloei / herfstkleur

Podium  met 
dorpstafel 

Tribune aan vaart

Evenementenveld Siertuin met 
vaste planten

Zitplek

Eiken in bestaande 
struiksingel

PicknickbankenVerenigingsgebouw Kiosk en 
voorzieningen (electra, water)

Passantenhaven 
bestaand

Passantenhaven
nieuw

Camperplaatsen in het 
groen ingepast 3-4 st.

Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017 Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017

VARIANT MET VERENIGINGSGEBOUW SCOUTING NEDERWEERT

Wandelkade 
onder brug 15 

zitplekken aan het water

Sierbomen
accentueren entree park

E

V

D

V

C

V

B

V

A B C D E

V

A



ontwerp 2017  |   omvang 5,2 ha   |   locatie Budschop Nederweert   |   opdrachtgever Gemeente Nederweert 

Een park voor jong en oud, bewoner en passant

kanaalpark de heerlijckheid budschop

Nederweert krijgt een kanaalpark. De aanleg van een nieuwe 
randweg biedt de kans om de zone langs de Zuid-Willemsvaart 
te transformeren tot een belevingsvol park voor bewoners, 
recreatie en natuur. Buro Lubbers stelt een inrichtingsplan op. 
Participatie met belanghebbenden is een belangrijk onderdeel 
van het proces.

eén park…
De kernen Nederweert en Budschop aan weerszijden van het 
kanaal zijn decennia van elkaar gescheiden door de waterweg. 
Het nieuwe kanaalpark en een brug voor langzaam verkeer 
zal de ruimtelijke relatie tussen beide verbeteren. Door het 
ontbreken van bebouwing aan de zijde van Budschop kan 
hier een aantrekkelijk park worden gerealiseerd met een grote 
variatie aan gebruiksmogelijkheden voor alle leeftijden. Dat 
doen we allereerst door het park met groenstructuren stevig 
te verankeren in het dorp. Groene straten komen uit in het 
park en eindigen bij uitzichtpunten of markante punten aan 
het water. Vervolgens zorgt een leidmotief voor de inrichting 
van het park voor herkenbaarheid. Zo krijgt elke toegang een 
bijzonder boom, begeleiden robuuste hagen de wandel- en 
fietsroutes en worden de inrichtingselementen uitgevoerd 
in een uniforme huisstijl van hout. Tot slot is het hele park 
gericht op beleving. De beplanting geeft elk seizoen een 
nieuwe ervaring door variatie in geur-, kleur- en bloeiwijze. 
Ook bevordert de beplanting de biodiversiteit. Verblijfsplekken 
maken het water op verschillende manieren beleefbaar. Er 
zijn tribunes die uitkijken over het water, verblijfsnesten in de 
oevers en vissteigers direct aan het water.

… met verschillende deelparken
Al deze ingrepen geven het park een overkoepelende kwaliteit 
en uitstraling. Juist omdat het park een heldere eenheid vormt, 
kunnen we daarbinnen deelparken onderscheiden met eigen 
programmatische accenten voor diverse doelgroepen: een 
havenpark, een dorpspark met dierenpark en een buurtpark 
voor woonwijk Merenveld. Het havenpark biedt ruimte aan de 
recreatievaart. Hier kan men aanmeren en aan land genieten 
van het mooie park. Ook een kiosk, verenigingsgebouw en/of 
camperplaatsen kunnen hier een plek vinden.

Het dorpspark is een aaneenschakeling van verschillende 
ruimtes die flexibel kunnen worden ingevuld. Bewoners kunnen 
daartoe zelf initiatieven ontplooien. Pluktuinen, moestuinen, 
kruidentuinen kunnen er een plek vinden, maar ook sport- 
en spelgelegenheden, skaten, jeu de boules, schaken. 
De krachtige groenstructuur van het park maakt flexibele 
invullingen mogelijk, ook door de jaren heen. Daarmee is 
en blijft het park van de gebruikers. Het evenementenveld 
is permanent onderdeel van het Dorpspark evenals het 
dierenpark. De bestaande paarden- en dierenwei worden 
gerevitaliseerd in de huisstijl van De Heerlijckheid Budschop 
en maken zo een logisch onderdeel uit van het park. 

Het Buurtpark is gericht op de bewoners van de aangrenzende 
wijk Merenveld. Tuinen vol bloeiende planten en verblijfsplekken 
in het groen nodigen uit tot ontmoeting. Kinderen kunnen hier 
naar hartelust spelen in een natuurlijke omgeving, hutten 
bouwen, klimmen en klauteren.

positieve reacties
Het schetsontwerp is gepresenteerd aan bewoners en 
belangstellenden. De grote opkomst (120 personen) toont aan 
hoe het kanaalpark leeft in Budschp. De gemeente onderstreept 
het belang van een actieve betrokkenheid van burgers zowel 
in het proces als in het uiteindelijke gebruik van het park. 
Daarom zijn zij uitgenodigd om actief mee te denken en praten 
over de inrichting van hun park. Zo mochten zij tijdens de 
presentatieavond op sfeer- en referentiebeelden hun voorkeur 
aanduiden voor de huisstijl van het park. De huisstijl van hout 
met bijzonder meubilair, zoals een dorpstafel en zitelementen 
aan het water, kreeg de meeste stemmen. Ook de trappen 
naar het water en wandelroutes langs het kanaal werden 
enthousiast ontvangen. Positieve reacties waren er volop voor 
de afwisselende beplanting die door hun kleur, bloei en sierwijze 
telkens een andere beleving geven van het kanaalpark. 

De input van de bewoners wordt zorgvuldig gewikt en gewogen 
alvorens te worden verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het uit-
eindelijke plan wordt gepresenteerd aan het publiek. In het voorjaar 
van 2018 wordt de uitvoering gestart van een deel van het park.
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Voet-/ fietspad  Voet-/ fietspad  Boerenhaag
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langs de weg

Boerenhaag Ondergronds 
bergbezinkbassin 

bestaand
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ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 
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Wandelkade
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aan het water
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voorzieningen (electra, water)
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groen ingepast 3-4 st.
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Bankje met uitzicht op het kanaal

Stapstenen

Heuvel met bijen- en 
vlinderbeplanting

Bloeiende bomen in 
ontmoetingstuin

Indianenbrug Spelen 
duikelrek, vogelnestschommel

Stenen tegen inrijden verkeer

Boerenhaag 
entree kanaalpark

in Winnerstraat

Speeltoestel
 bijv. vogelnestschommel

Paardenwei

Paardenstal afgetimmerd 
met hout, in huisstijl

DierenweideHondenrenveldjeTrapveldje in bomencarré
bestaand

Bomenweide met
bijv. fitnesstoestellen

EvenementenveldBank aan waterkant Dorpstuin
bijv. vlinderbeplanting

Verhoogd veld 
bijv. bloemenweide 

met uitgemaaide paden

 ruimte voor initiatieven van gebruikers(groepen) / flexibele invullingGroot podium met 
dorpstafel 

tribune aan het water
Ontmoetingsplek
picknickbanken

Kiosk met voorzieningen 
haven en kleine 

horecavoorziening

Camperplaatsen in het 
groen ingepast

klein podium als 
ontmoetingsplek 

voor het dorp

Wandelpad aan de 
waterkant

PassantenhavenWandelkadeElectra en water voor 
haven en campers

Speelboom in wadi Entree tot buurtpark

Entree tot 
buurtpark

Boomstammen

Knotwilgen

Nest Bloeiend bloemenmengselTrapveldje

W
innerstraat

Alexiastraat

PrinsessenstraatKoningsparkAlexanderstraatBernhardstraatBeatrixstraatJulianastraat

Steer

Aan Vijftien
Aan Vijftien Rijksweg Noord

R
andw

eg Zuid

Amaliastraat

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  Nest in verlengde van 
ontmoetingstuin

Verharding bestaand Speelplek bestaand 
kleine kinderen
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langs de weg

Boerenhaag Ondergronds 
bergbezinkbassin 

bestaand

Nest aan het kanaal 
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mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 

passantenhaven
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aan het water

Sierbomen met 
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vaste planten
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Nest aan het kanaal 
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 

passantenhaven

Wandelkade
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ontmoetingstuin

Verharding bestaand Speelplek bestaand 
kleine kinderen

Geschakelde picknick-
tafels vormen buurttafel

met zicht op wadi’s

Vaste plantenBoerenhaag Sierbomen in vaste planten
accentueren entree park

Sierboom geeft 
ontmoetingstuin 

menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-Willemsvaart

Voet-/ fietspad  

Boerenhaag

Visplek 

Verharding bestaand

Tuin nieuwe woningen

Geplande woningen 
tweezijdig georiënteerd

Natuurlijk spelen
boomstam over wadi

Glooïng met 
vlinderbeplanting

Sierboom geeft park 
menselijke schaal

Eiken in bestaande 
struiksingel

Zuid-WillemsvaartZuid-WillemsvaartZuid-Willemsvaart Kiosk en 
voorzieningen voor 
haven en campers

Iconische 
trap naar het 

kanaal

Voet-/ fietspad  

Voet-/ fietspad  Voet-/ fietspad  Boerenhaag

GasleidingBoerenhaag 
langs de weg

Boerenhaag Ondergronds 
bergbezinkbassin 

bestaand

Nest aan het kanaal 
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Looppad aan het 
water richting 

passantenhaven

Wandelkade
met zitplekken 
aan het water

Sierbomen met 
bijzonder blad / 

bloei / herfstkleur

Podium  met 
dorpstafel 

Tribune aan vaart

Evenementenveld Siertuin met 
vaste planten

Zitplek

Eiken in bestaande 
struiksingel

PicknickbankenVerenigingsgebouw Kiosk en 
voorzieningen (electra, water)

Passantenhaven 
bestaand

Passantenhaven
nieuw

Camperplaatsen in het 
groen ingepast 3-4 st.

Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017 Avond van het kanaalpark ‘De Heerlijckheid Budschop’  18 september 2017

VARIANT MET VERENIGINGSGEBOUW SCOUTING NEDERWEERT

Wandelkade 
onder brug 15 

zitplekken aan het water

Sierbomen
accentueren entree park
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Een park voor iedereen
KANAALPARK ‘DE HEERLIJCKHEID BUDSCHOP’

PerenlaantjeFruitbomen
met boombescherming hout

Haag met perenbomenHekwerk weide 
hout, in huisstijl

Bestaande speeltoestellen 
verplaatst naar park

Nest aan het kanaal
ook bereikbaar voor 

mindervaliden

Indicatie van de locatie voor 
nieuwe brug voor voetgangers en 

fietsers uit Structuurvisie 2016

Vaste planten

Visplek aan kanaal
Bankje met uitzicht op het kanaal

Stapstenen

Heuvel met bijen- en 
vlinderbeplanting

Bloeiende bomen in 
ontmoetingstuin

Indianenbrug Spelen 
duikelrek, vogelnestschommel

Stenen tegen inrijden verkeer

Boerenhaag 
entree kanaalpark

in Winnerstraat

Speeltoestel
 bijv. vogelnestschommel

Paardenwei

Paardenstal afgetimmerd 
met hout, in huisstijl

DierenweideHondenrenveldjeTrapveldje in bomencarré
bestaand

Bomenweide met
bijv. fitnesstoestellen

EvenementenveldBank aan waterkant Dorpstuin
bijv. vlinderbeplanting

Verhoogd veld 
bijv. bloemenweide 

met uitgemaaide paden

 ruimte voor initiatieven van gebruikers(groepen) / flexibele invullingGroot podium met 
dorpstafel 

tribune aan het water
Ontmoetingsplek
picknickbanken

Kiosk met voorzieningen 
haven en kleine 

horecavoorziening

Camperplaatsen in het 
groen ingepast

klein podium als 
ontmoetingsplek 

voor het dorp

Wandelpad aan de 
waterkant

PassantenhavenWandelkadeElectra en water voor 
haven en campers

Speelboom in wadi Entree tot buurtpark

Entree tot 
buurtpark

Boomstammen
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