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Gymnocladus dioica

 
Fraxinus angustifalia ‘Raywood’

 
Ailanthus altissima

 
Gleditsia triancanthos

 
Indiase grèstegel 

 
mast met twee / drie spots op conische mast 6.00 meter hoog

 
vierkant boomrooster, model Tua

 
Hydrangea anomala ssp. petiolaris (klimhortensia)

 
bank zonder leuning, model Plane standaard

lijngoot, cortenstalen gootrooster

beukenhaag, Fagus sylvatica

paaltoparmatuur op conische mast 4.00 meter hoog

 
rond boomrooster, model Liede 

 
gebakken klinkers 

 
messing markering archeologische vondsten 

 
hulsthaag, ilex meserveae ‘Blue Princess’ 

 
Magnolia stellata

 
Magnolia soulangeana

 
Magnolia kobus

 
bollen, Crocus vernus ‘Jeanne d’Arc en Crocus ‘Blue Pearl’

 gemetselde steens muur met ezelsrug’

 Engelse parkbank, Rothesay van Barlow Tyrie

 tuinpad kerktuin, stabilizer 50mm (Ijsselmix, kleur geel)

 
bank zonder leuning, model gebogen Plane



Kerkplein, -tuin en museumplein verbinden centrum met kade

Maasoeverzone Cuijk

De Maaskade en de kern van Cuijk zijn na jaren weer met 
elkaar verbonden. Waar eerst een drukke weg de oversteek 
van de kerk naar de boulevard en de kade belemmerde, is 
een voetgangersgebied gecreëerd met een aantrekkelijke 
verblijfskwaliteit. De herinrichting vormt één samenhangend 
geheel met de eerder getransformeerde kade. Bijzonder is 
de openbare kerktuin met zijn slingerende pad en bloeiende 
bomen. Struinend door de tuin bereikt de voetganger de 
boulevard waar hij kan flaneren en uitwaaien aan de Maas.

sluitstuk 
Cuijk kan terugblikken op een lange geschiedenis als dorp 
aan de Maas. Tot het midden van de vorige eeuw lag Cuijk 
direct aan het water en was het alleen door een muur tegen 
hoogwater beschermd. In de jaren ’50 is een dijk aangelegd 
waarvoor gebouwen aan de Maas moesten wijken. Door de 
stedenbouwkundige gevolgen hiervan werd Cuijk afgesneden 
van het water. Een drukke doorgaande weg op de dijk vormde 
sindsdien een hindernis tussen het dorp en de rivier. 

In 2000 heeft Buro Lubbers stedenbouwkundige randvoor-
waarden geformuleerd voor een gefaseerde herstructurering 
van de Maasoeverzone tot een aantrekkelijk gebied waarin de 
historische en recreatieve kwaliteiten van Cuijk optimaal tot 
hun recht komen. Twee deelgebieden van de Maasoeverzone 
zijn inmiddels gerealiseerd: als eerste, in 2008, de Maaskade 
en ten tweede, in 2013, het aangrenzende voetgangersgebied 
rond het museumplein, de kerktuin en het kerkplein. Met deze 
laatste stap is de langverwachte verbinding tussen het centrum 
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van Cuijk en de Maas hersteld. De barrière tussen dorp en 
water is geslecht.

samenhang
De herinrichting beoogde een fijnmazig wandelnetwerk naar 
de Maas, dat betekenisvolle plekken koppelt en een sterke 
ruimtelijke samenhang creëert. Met relatief eenvoudige 
middelen en ingrepen is dit doel bereikt. Waar de kerk in de 
oorspronkelijke situatie ingeklemd lag tussen achterkanten 
van gebouwen, parkeerplaatsen en de doorgaande weg 
langs de kade, heeft het gebouw nu een prominente plaats. 
De parkeerfunctie is opgeheven, het plein is op één niveau 
gebracht en verhard met donkerbruine gebakken klinkers die 
passen bij de kleur van de kerk. Stalen strips in de verharding 
verwijzen naar Romeinse kasteelmuren. Hiermee is een echt 
plein ontstaan, dat één van de belangrijkste routes vormt naar 
de Maaskade. De ruimte rond de kerk is ingericht als kerktuin 
met bloeiende bomen en een informeel pad. De tuin verzacht 
de stenige ruimte van het Kerkplein en vormt een kleine groene 
schakel tussen centrum en boulevard.

Het profiel van de boulevard sluit aan op de eerder aangelegde 
asfaltweg waarbij aan de stadszijde een groene berm is 
aangelegd en aan de kadezijde een trottoir van klinkers. Ter 
hoogte van het museum is het asfalt onderbroken door een 
tapijt van natuursteen. Samen met de nieuw aangeplante 
bomen is hier een aantrekkelijke sfeer ontstaan die past bij de 
monumentale gebouwen. Een echt museumplein.
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