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Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 
 

Notitie  

Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden 
 
 

Waarom deze notitie 
 
De ontsluiting en bereikbaarheid van nagenoeg alle panden in de Hoogenhof in Malden voldoen 
volgens de gemeente aan alle daarvoor geldende wettelijke normen. Als bewoners zien wij 
echter diverse knelpunten in de ontsluiting en bereikbaarheid van delen van de wijk in het 
bijzonder bij calamiteiten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een ramp op het Maas-
Waalkanaal of een stremming van een van de drie ontsluitingswegen in combinatie met het feit 
dat diverse delen van de wijk slechts via één weg bereikbaar en ontsloten zijn. 
 
De kans op een calamiteit op het Maas-Waalkanaal is zo klein dat daarvoor geen apart 
rampenplan opgesteld hoeft te worden door de gemeente. Er zijn echter de nodige 
vaarbewegingen met gevaarlijke stoffen en het kanaal wordt in de toekomst steeds drukker. We 
maken ons als bewoners zorgen over de ontsluiting als er toch onverhoopt wat mocht gebeuren 
en evacuatie van de wijk moet plaatsvinden, vooral op tijden dat de Rijksweg en de Broeksingel 
waarop de ontsluitingswegen in de Hoogenhof uitkomen erg druk zijn of als een van de 
ontsluitingswegen zelf gestremd is. 
 
Stremming van een van de drie ontsluitingswegen zelf heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid 
van delen van de wijk voor hulpverleners zoals ambulances en brandweer belemmerd wordt of 
zelfs bijna onmogelijk is. Een stremming kan diverse oorzaken hebben, zoals een 
verkeersongeluk, schade aan het wegdek of onderhoud van het wegdek. Ook het gedrag van 
bewoners zelf en hun bezoekers is niet optimaal, omdat er regelmatig auto’s op een zodanige 
manier geparkeerd staan dat ze de doorgang belemmeren, zodat grotere auto’s en vrachtauto’s 
er niet langs kunnen. 
 
In deze notitie worden de positieve aspecten en de knelpunten van de bereikbaarheid en de 
ontsluiting per ontsluitingsweg op een rijtje gezet. 
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Ontsluiting en bereikbaarheid van de Hoogenhof – Ma lden 
 
De Hoogenhof kan worden opgedeeld in 4 delen als gekeken wordt naar de meest logische 
uitvalswegen voor auto’s, namelijk: 
1. Eendepoelseweg / Basalt  
2. Zwerfkei 
3. Grote Loef 
4. Steenacker / Kreytacker  
 
Per wijkdeel zal besproken worden welke straten daar onder vallen.  
Hoe de ontsluiting en de bereikbaarheid nu zijn en wat potentiële knelpunten met de ontsluiting 
zijn. Dit wordt apart gedaan voor auto’s en voor fietsers en/of wandelaars.  
Daarna wordt voornamelijk voor fietsers en/of wandelaars gekeken naar de mogelijkheden om 
van het ene wijkdeel naar het andere te gaan en naar de ontsluiting en bereikbaarheid van de 
wijk ten opzichte van de rest van Malden. 
Aan het eind volgen wat conclusies. 
 
Allereerst een uitsnede van de Hoogenhof uit de themakaart verkeer, zoals door de gemeente 
gepresenteerd in het kader van de structuurvisie Malden op 24 april 2008. Deze uitsnede geeft 
een goed beeld van de wegen- en padenstructuur in de Hoogenhof. 
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1. Eendepoelseweg / Basalt 
Bestaande uit Basalt en de westkant van ’t Grind. 
 
Voor auto 
Voor auto ontsloten via de Eendepoelseweg op de kruising van Broekkant en Broeksingel. 
In het zuidelijkste deel van Basalt kan men rondrijden, in de noordelijke helft is slechts één route 
naar de ontsluiting op de kruising van Broekkant en Broeksingel. 
 
Potentiële problemen met de ontsluiting 
o Geparkeerde auto’s bij Vizier verhinderden een goede doorstroming, omdat ze gedeeltelijk 

op de rijbaan stonden. Sinds het parkeerverbod op rond Vizier is dit probleem opgelost. 
o Drukte op de Broekkant en Broeksingel, vooral te verwachten als de Brede School wordt 

gebouwd en gerealiseerd is. Een 30-km weg zal de ontsluiting niet verbeteren. 
 
 
Met de fiets of lopend 
De ontsluiting fietsend of lopend is goed. Vooral naar het noorden, het oosten en het zuiden. 
Dezelfde wegen als de auto zijn te gebruiken. En verder zijn er nog diverse fiets- en voetpaden 
te gebruiken. 
 
Geen ontsluiting 
o Richting het kanaal is nauwelijks ontsluiting 
 
 

2. Zwerfkei 
Bestaande uit Zwerfkei, Proefsteen, Klinker, Kiezel, en de oostkant van ’t Grind. Boterdijk kan 
ook deel uitmaken van dit deel, maar wordt bij Steenacker/Kreytacker ingedeeld. 
 
Voor de auto 
De ontsluiting van dit deel van de wijk loopt via de Zwerfkei die uitkomt op de Broeksingel, 
redelijk dicht bij de Rotonde Broeksingel/Rijksweg.  
 
In diverse delen van dit stuk wijk kan men rondrijden, maar er zijn enkele stukken waar slechts 
één route te gebruiken is, namelijk: 
o doodlopende straatjes aan de Proefsteen 
o aansluiting van Proefsteen op de Klinker en Zwerfkei 
o tussen Klinker en Kiezel alleen via de Zwerfkei, aan de kant van ’t Grind is geen 

doorlopende weg en de afslag naar de Boterdijk langs de school ligt ook tussen Klinker en 
Kiezel. 

o  
Extra ontsluitingsmogelijkheid 
Via Boterdijk, Steenacker en/of Kreytacker en de Grote Loef 
 
Potentiële problemen met de ontsluiting 
o De doorstroming ter hoogte van de school op de Zwerfkei en Boterdijk, ’s morgens en ’s 

middags (ook gevaarlijke toestanden) tijdens brengen en ophalen van kinderen 
o Drukte op de Broeksingel, vooral te verwachten als de Brede School wordt gebouwd en 

gerealiseerd is. Een 30-km weg zal de ontsluiting niet verbeteren. 
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o De aansluiting met de Broeksingel ligt erg dicht bij de rotonde Broeksingel/Rijksweg. Er 
staan nu al regelmatig auto’s op de Broeksingel voor de rotonde te wachten 

o De geparkeerde auto’s, die bij de kantoren op de hoek moeten zijn, belemmeren goede 
doorstroming op de Boterdijk voor de aansluiting op de Zwerfkei. 

 
 
Met de fiets of lopend 
De ontsluiting fietsend of lopend is goed. Vooral naar het noorden, het oosten en het zuiden. 
Dezelfde wegen als de auto zijn te gebruiken. En verder zijn er nog diverse fiets- en voetpaden 
naar andere delen van de wijk en naar de Oostkanaaldijk. 
 
 

3. Grote Loef 
Bestaande uit Grote Loef, Korte Loef, Het Haam, Het Halster, De Toom, De Hoef, De Strengen, 
De Hoef, Vieracker, en Kopacker. 
 
Voor de auto 
De ontsluiting van dit deel van de wijk loopt via de Grote Loef.  
In diverse delen van dit stuk wijk kan men rondrijden, maar er zijn enkele stukken waar slechts 
één route te gebruiken is, namelijk: 
o Vanaf Het Halster bijna tot aan de rotonde Grote Loef/Rijksweg. (Dicht bij de rotonde tussen 

Vieracker en rotonde is nog wel een mogelijkheid om via Steenacker/Kreytacker via 
Boterdijk en Zwerfkei de wijk uit te komen, maar deze mogelijkheid biedt alleen soulaas als 
de rotonde geblokkeerd is.)  

o Korte Loef/Het Haam naar Grote Loef 
o Dicht bij de vijver is stuk De Hoef dat doodloopt 
o Vieracker en Kopacker komen via Vieracker uit bij de Grote Loef 
 
Potentiële problemen met de ontsluiting 
o Vooral drukte op de Rijksweg 
o De Grote Loef van Het Halster/De Hoef (langs de vijver en verder) naar rotonde Grote 

Loef/Rijksweg 
 
 
Met de fiets of lopend 
De ontsluiting fietsend of lopend is goed, behalve naar het zuiden. Dezelfde wegen als de auto 
zijn te gebruiken. De kruising van de Grote Loef met de Vieracker is voor fietsers gevaarlijk 
omdat er geen fietsstroken tussen het fietspad en rijbaan liggen aan de noordkant van de Grote 
Loef in de richting van de Vieracker. En verder zijn er nog diverse fiets- en voetpaden naar 
andere delen van de wijk en op 2 plaatsen naar de Oostkanaaldijk. 
 
Geen ontsluiting  
o Geen doorgangen tussen De Zoom en het fietspad in het verlengde van de Grote Loef naar 

viaduct bij Oostkanaaldijk. 
o Geen mogelijkheid om tussen viaduct en het kruispunt Jan Ludenlaan en Rijksweg de wijk te 

verlaten. 
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4. Steenacker/Kreytacker 
Bestaande uit Steenacker, Kreytacker en Boterdijk 
 
Voor de auto 
De Steenacker en Kreytacker zijn naar 2 kanten goed ontsloten. In het noorden via de Boterdijk 
en de Zwerfkei, en in het zuiden/oosten via de Grote Loef. 
 
Potentiële problemen met de ontsluiting 
o Dezelfde als bij de andere ontsluitingen via Zwerfkei en Grote Loef, maar met een reële 

keuze zonder veel om te rijden. 
 
Nadeel van deze ontsluitingsmogelijkheden voor dit wijkdeel 
o De Steenacker en Kreytacker kunnen erg goed gebruikt worden als sluiproute van 

Broeksingel naar Rijksweg/Veldsingel. Hetgeen nu al gebeurt. 
 
 
Met de fiets of lopend 
De ontsluiting fietsend of lopend is goed, vooral naar het noorden, het westen en het zuiden. En 
verder zijn er nog diverse fiets- en voetpaden naar andere delen van de wijk en op 1 plaats naar 
de rotonde Rijksweg/Broeksingel. 
 
Geen ontsluiting 
o Er is geen doorgang van de Steenacker rechtstreeks naar de Rijksweg. De dichtstbijzijnde 

punten naar de Rijksweg zijn via de Boterdijk rechtstreeks naar de rotonde 
Broeksingel/Rijksweg en via de Grote Loef. 

 

Verbindingen tussen wijkdelen onderling 
Niet te gebruiken door auto’s omdat deze zijn afgezet met paaltjes en/of beplanting of omdat ze 
te smal zijn. 
 
Tussen Basalt en Zwerfkei 
Basalt en Zwerfkei worden gescheiden door ’t Grind en Het Stenen Hoofd. 
o Diverse doorgangen van Basalt naar ’t Grind  
o Diverse doorgangen van Klinker en Kiezel naar ’t Grind 
o Via ’t Grind naar Het Stenen Hoofd en Hoogenvaert/Proefsteen 
 
 
Tussen Zwerfkei en Grote Loef 
Zwerfkei en Grote Loef worden gescheiden door fietspad Verlengde Boterdijk van Boterdijk via 
bruggetje tot aan het kanaal. 
o Van Zwerkei naar fietspad naar Verlengde Boterdijk 
o Van Proefsteen naar fietspad naar Verlengde Boterdijk 
o Van Het Haam/Korte Loef naar fietspad naar Verlengde Boterdijk 
o Van Het Halster naar fietspad naar Verlengde Boterdijk 
o Van De Toom naar fietspad naar Verlengde Boterdijk 
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Tussen Zwerfkei en Steenacker/Kreytacker 
o Fietspad (Hoogenhofseweg?) tussen Zwerfkei en Boterdijk 
 
 
Tussen Grote Loef en Steenacker/Kreytacker 
Grote Loef en Steenacker/Keytacker worden gescheiden door het fietspad Hoogenhofseweg dat 
loopt vanaf de Boterdijk tot net voor Jan Ludenlaan en daar een bocht maakt richting het kanaal. 
o Van Korte Loef/Het Haam naar fietspad Hoogenhofseweg  
o Van Kreytacker naar fietspad Hoogenhofseweg 
 
 
Tussen Vieracker/Kopacker en overige deel van Grote Loef 
Kopacker en Vieracker worden van het grootste deel van de Grote Loef gescheiden door het 
fietspad Hoogenhofseweg 
o Van De Strengen naar fietspad Hoogenhofseweg  
o Van De Hoef naar fietspad Hoogenhofseweg 
o Van Kopacker en Vieracker naar fietspad Hoogenhofseweg op 2 of 3 plaatsen. 
 

Verder van wijkdelen naar buiten de wijk 
Niet te gebruiken door auto’s 
 
Vanaf Basalt 
o Naar pad langs het kanaal via Eendepoelseweg en bij Stenen Hoofd  
o Een voetpad tussen Vizier en de huizen van Basalt naar Broeksingel 
 
Vanaf Zwerfkei 
o Vanaf Proefsteen/Hoogenvaert naar Oostkanaaldijk 
 
Vanaf de Grote Loef 
o Van de Vieracker op 2 plaatsen naar de Rijksweg. 
o Van De Hoef naar viaduct Oostkanaaldijk 
o Via fietspad Verlengde Boterdijk naar Oostkanaaldijk 
o Via fietspad Hoogenhofseweg en pad langs Jan Ludenlaan naar viaduct Oostkanaaldijk 
 
Vanaf Steenacker/Kreytacker 
o Van Boterdijk rechtstreeks naar rotonde Broeksingel/Rijksweg 
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Conclusies 
De ontsluitingen van Basalt en Zwerfkei op de Broeksingel worden waarschijnlijk problematisch 
door het aantrekken van extra verkeer tijdens de bouw en na in gebruik name van de Brede 
School op de hoek van de Broekkant en Broeksingel. Extra verkeershinder kan verwacht 
worden als er ook nog een Lidl aan de Rijksweg komt. 
 
De ontsluiting op de Rijksweg (Grote Loef) is vooral in de spitsuren niet optimaal, als er extra 
verkeer de wijk uit moet bij een calamiteit. 
 
Bij een calamiteit op het kanaal zijn de stukken wijk dicht bij het kanaal het slechtste ontsloten. 
Dit zijn de Basalt, Proefsteen/Hoogenvaert, De Zoom/De Hoef.  
 
De stukken wijk waar slechts via één weg (voor auto’s) te komen is zijn potentieel kwetsbaar bij 
een calamiteit1.  
Dit zijn: 
o De Basalt, bij stremming van Basalt, Eendepoelseweg en kruising met Broeksingel en 

Broekkant 
o De Proefsteen bij aansluiting op de Klinker 
o De Zwerfkei tussen Klinker en Kiezel 
o De Zwerfkei tussen Kiezel en Broeksingel 
o Het voor auto’s doodlopende stukje van De Hoef 
o De Vieracker bij de aansluiting op de Grote Loef 
 
De gehele wijk is naar het westen en het zuiden niet ontsloten voor auto’s en wordt begrensd 
door respectievelijk het kanaal en de Jan Ludenlaan. Voor de veiligheid bij calamiteiten zouden 
snel te verwijderen afsluitingen naar de Oostkanaaldijk bij Basalt, Proefsteen/Hoogenvaert, De 
Zoom, De Hoef en De Strengen al een hele verbetering zijn. Uiteraard moet de doorgang onder 
het viaduct dan ook voor auto’s toegankelijk zijn. Dit is echter geen optie als er een calamiteit op 
het kanaal plaatsvindt. 
 
Een aantal van de doorgangen tussen de wijkdelen zouden bij calamiteiten in de wijk 
opengesteld moeten worden voor auto’s. Een extra mogelijkheid om met de auto bij calamiteiten 
op de Rijksweg te komen kan ook geen kwaad. 
 
 
 
Opgesteld door Marijke van Winsum-Westra 
Malden, januari 2009 
 
Vastgesteld door het Bestuur van het Wijkplatform Hoogenhof in de bestuursvergadering van 28 
januari 2009 
 

                                                
1 Zelf heb ik ook al eens meegemaakt dat er een auto de aansluiting van de Proefsteen op de Klinker 
blokkeerde. En in de commissie Zorg en Welzijn kwamen problemen met geparkeerde auto’s die de 
doorgang belemmerden voor vrachtauto’s in het doodlopende stukje van De Hoef. Bij het jaarlijkse 
straatfeest van de Zwerfkei is de weg via de Kiezel ook wel erg nauw en duidelijk niet berekend op 
doorgaand verkeer. 


