
Ingekomen reacties tijdelijk gebruik voormalig Visio terrein. 
(vanuit privacy overwegingen zijn namen van de indieners niet in deze lijst opgenomen) 

 

 

 Ideeën tijdelijk gebruik / voorzieningen Status Te treffen maatregelen  Ideeën voor definitieve situatie in relatie tot vestingvisie 

1      Schetsvoorstel tot visualiseren bastion Kasteele en aansluitend ravelijn 

2 1. Tijdelijke brugverbinding Visio-West en Stoofpark (termijn 10 jaar en 
m.b.v. militair materieel). 

 

1. V 1. Overleg met Defensie nadat de visie op de vestingstad is afgerond.  
 

3 1. Gedeelte terrein inzaaien als plukweide / bijen- en vlinderoord. 
 

2. Fruitbomen op het terrein om lokale vruchten te plukken. 
3. Aanbrengen beweegtuin (trimparcours / obstakelbaan / fietscrossbaan / 

natuurspeeltuin). 
4. Evenemententerrein. 
 

1. U 
 

2. U 
3. V 

 
4. U 

1. Tbv plukweide: in het voorjaar 2018 een gedeelte van terrein bemesten en inzaaien met 
bloemen. Het overig terrein zal een aantal keren per jaar worden geklepeld.  

2. Bestaande fruitbomen blijven in stand. 
3. Padenstructuur is in week 24 – 2017 hersteld. Realisatie van overige voorzieningen 

nader te onderzoeken. 
4. Terrein is geschikt als evenemententerrein (bijv. Multi-Period) 

 

 

 

4 -- -- --   Andere naam zoeken voor het voormalige Visio terrein 

 Bescherming van het huidige groen en het bomenbestand is belangrijk 

 Aandacht voor wandel- en fietspaden waarbij de Hampoort een 
belangrijke rol kan vervullen. Verbindingen over de Raam vergroten de 
binding met de Stoof. 

 Stadspark met kiosk, podium, verlichting en banken. 
 

5 1. Verplaatsing terrein voor het koningsschieten door de Cloveniers 
2. Paardensport activiteiten 
3. Luchtballonfestival 
4. Concerten / tijdelijk muziekpodium 
5. Openlucht (film) theater. 
6. Aanleg paden voor fietsers, wandelaars en trimmers 
7. Parkeren voor bewoners Elisabethstraat en bezoekers binnenstad 

 
8. Camperplaatsen met vuilwater afvoerput, stroom- en watertappunt. 

 

1. V 
2. U 
3. U 
4. U 
5. U 
6. U 
7. U 

 
8. V 

1. Nader te onderzoeken en in afstemming met visie. 
2. Terrein is geschikt voor allerlei activiteiten. 
3. Terrein is geschikt voor allerlei activiteiten. 
4. Terrein is geschikt voor allerlei activiteiten.  
5. Terrein is geschikt voor allerlei activiteiten. 
6 Padenstructuur is in week 24 hersteld. 
7 Bestaande parkeerplaatsen zijn grotendeels gehandhaafd. In visie Vestingstad Grave 

wordt parkeren als onderdeel meegenomen. 
8 Nader onderzoek en afstemming met visie is vereist. 

  Verdedigingslinie zichtbaar maken met respect voor flora en fauna. 

 Aanleg uitgebreide steigertjes voor roei- en kanoactiviteiten, roeien 
door de buitengrachten van Grave. 

 Oorspronkelijk functie Hampoort herstellen, oversteekplaats 
verplaatsen naar de ingang en verkeer binnenstad ondergeschikt 
maken aan voetgangers / fietsers 

 Gracht bij Hampoort herstellen en verbinden met de Raam, 
aanbrengen ophaalbrug. 
 

6 -- -- --   Water centraal stellen bij herinrichting terrein, Oude Haven richting 
Hampoort en verbinden met Lovendaelsingel. 
 

7 1. Lage muurtje aan stadzijde repareren 
2. Looproute begaanbaar maken en houden 
3. Verlichting (verder geen toelichting) 
4. Parkeren mogelijk maken (steenhopen wegwerken) 
5. Ophaalbrug voor de Hampoort 

 

1. U 
2. U 
3. V 
4. U 
5. V 

1. Brokstukken lage muurtje zijn opgeruimd. Muurtje wordt nog aangeheeld. 
2. Padenstructuur is in week 24 hersteld waardoor looproute aaneengesloten is. 
3. Nader onderzoek is vereist. 
4. Bestaande parkeerplaatsen zijn grotendeels gehandhaafd. Steenhopen zijn opgeruimd. 
5. Nader onderzoek en afstemming met visie is vereist. 

 

  Verbinding naar Cuijk maken om de Elisabethstraat te ontlasten 

8 1. Wandelpad goed asfalteren en brug over de Raam 1. V 1. Padenstructuur is in week 24 hersteld.  
Gebruik van bestaande brug over de Raam wordt nader onderzocht op constructieve 
veiligheid. 

 

  

9 -- -- --   Stadspark zoals het Vondelpark 

10 1. Paden herstellen om te kunnen hardlopen. 1. U 1. Padenstructuur is in week 24 hersteld. 
 

  Park zoals Kronenburgerpark, vijver opknappen en zonneweide. 

11 -- -- --   Stadspark-, speeltuintje en/of dierenparkje 

 Gedeeltelijk parkeerterrein 
 

12 1. Smartlappenfestival op veld aan de Maas 
 

1. U 1. Evenementen kunnen op het terrein plaatsvinden 
 

 

  Stadspark met waterpartijen, weide met speeltoestellen, geen 
crossbaan voor brommers en geen volkstuintjes 

 Ongenoegen over terrein Bekaf, slechts 1x per jaar in gebruik en 
verder hondenuitlaatplaats. 

(toelichting Status: V = verder onderzoek / besluit vereist, U = uitgevoerd of opgenomen in planning)  



 

 Ideeën tijdelijk gebruik / voorzieningen Status Te treffen maatregelen  Ideeën voor definitieve situatie in relatie tot vestingvisie 

13 --  --   Groene hart van Grave, wandelen van park naar park (Raamdonk, 
Arsenaal) 
 

14 1. Zo min mogelijk veranderen aan het terrein.   
2. Leg paden aan om te wandelen.  
3. Hoogteverschillen in het terrein handhaven  
4. Plaats banken op markante plaatsen  
5. Verbeter de parkeerplaatsen aan de voorzijde  

 
6. Leg een loopbrug aan van de Hampoort naar het park  
7. Leg een trapveldje aan voor de kinderen  
8. Bij de appelboomgaard een moestuin en bloemenweide aanleggen  

 
9. Creëren honden uitlaatplek, waar honden vrij kunnen rennen  

 

1. U 
2. U 
3. U 
4. V 
5. U 

 
6. V 
7. U 
8. V 

 
9. U 

1. Geen actie nodig. 
2. Padenstructuur is in week 24 hersteld 
3. Geen actie nodig 
4. Nader onderzoek en afstemming met visie is vereist. 
5. Parkeerplaatsen zijn een tijdelijke voorziening. De toegankelijkheid en kwaliteit als tijdelijk 

parkeerplaats is aanvaardbaar. 
6. Nader onderzoek en afstemming met visie is vereist. 
7. In overleg met Buitendienst worden delen van het terrein in het voorjaar ingezaaid. 
8. Op een deel van het terrein wordt een bloemenweide aangelegd. Bestaande boomgaard 

blijft gehandhaafd. Aanleg van een moestuin wordt nader onderzocht. 
9. Honden kunnen aangelijnd over het terrein worden uitgelaten. De realisatie van een 

afgebakend hondenruitlaatterrein  nader te onderzoeken en is er afstemming met visie 
vereist.. 
 

  Meld zich aan als vrijwilliger. 
 
Reactie college: Aanbod van vrijwilliger wordt in beraad gehouden. 

15 -- -- --   Stadspark met betaalbare bejaardenwoningen, eventueel in de vorm 
van hofjes. 

16 -- -- --   Mooi terrein met bomen, veel groen en uitkijk. 

17 1. Festivalterrein (bierfestival, smartlappenfestival, 6-kamp, ballonfestival, 
filmfestival) 

2. Gras, geasfalteerde paden, banken, prullenbakken en lantaarnpalen 
worden gemist 
 

1. U 
 

2. V 

1. Terrein is geschikt als evenemententerrein. 
 

2. Padenstructuur wordt hersteld, gras zal later worden ingezaaid. Voor plaatsing van 
prullenbakken en lantaarnpalen is nader onderzoek en afstemming met de visie vereist. 

  

18 -- -- --   Permanent stadspark met een muziektempel (Odeon) 

19 -- -- --   Voorziening bouwen waar de kwetsbare doelgroepen ruimte hebben 
voor creatieve dagbesteding, sport & spel. 
 

20 -- -- --   Aanleg atletiekbaan. 

21 1. Stadscamping en camperplaats op het terrein 
 
 

1. V 1. Nader onderzoek en afstemming met visie is vereist.   

22 1. Aanleg camperplaatsen incl. voorzieningen  
2. Achter de Hampoort parkeerplaats voor toeristen 

 

1. V 
2. U 

1. Nader onderzoek en afstemming met de visie is vereist 
2. Huidige tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein worden gebruikt door bezoekers. Het 

realiseren van voldoende parkeerplaatsen (incl. toeristen) is een onderdeel in de visie op 
de Vestingstad. 
 

  Stadspark met vijver, wandelpaden, picknicktafels en speeltuin 

 Voldoende parkeerplaatsen voor toeristen realiseren (o.a. achter 
Hampoort) 

23 -- -- --   Camping “Municipal” (gemeentecamping) zoals in Frankrijk 

24 1. Uitkijktoren 1. V 1. Nader onderzoek en afstemming met de visie is vereist.   

(toelichting Status: V = verder onderzoek / besluit vereist, U = uitgevoerd of opgenomen in planning) 


