Padenplan Lith e.o.
In de prachtige landelijke kernen van de voormalige gemeente Lith liggen padenstelsels die een
belangrijke rol spelen in de ruimtelijke karakteristiek van de dorpen. Het gaat om eeuwenoude
kerkpaden maar ook om markante woonpaden. Dit zijn paden die uit de Middeleeuwen stammen en
onderdeel zijn van een bijzondere verkaveling. Typerend voor de woonpaden is dat ze niet achteraf
tussen de landerijen lopen, maar dat de woningen direct aan het pad liggen en dat ze feitelijk de
dragers zijn van de stedebouwkundige structuur. De voorzijden van de woningen zijn georiënteerd
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op het pad, daartegenover lagen overtuinen. De achterzijdes van de woningen sluiten aan op een
ontsluitingsweg. UIt historisch- stedebouwkundige studie blijkt dat woonpaden typerend zijn voor
deze omgeving: in de vorige eeuw kwamen er in de dorpen aan de Maaskant nog 12 voor. Elders is het
verschijnsel vooralsnog onbekend. Sinds het begin van de 19e eeuw zijn de woonpaden in een snel
tempo verdwenen, zodat er momenteel in Lith nog maar drie woonpaden over zijn en in Lithoyen nog
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maar 1.
In de huidige situatie zijn verschillende resterende paden toe aan een opknapbeurt en zijn er nieuwe
paden mogelijk, die weer nieuw leven in de voor deze kernen typische eeuwenoude karakteristiek
blazen.
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Uitgangspunt van het padenplan (dat is gebaseerd op een eerder plan van J. Cuypers) is de huidige
charme ervan behouden. We stellen voor om de paden ‘alledaags’ te houden, dus zonder al te veel
toeters en bellen. Tegelijkertijd mogen ze wel herkenbaarder worden, met name bij de entrees. Het
voorstel is om met subtiele (belgisch) hardstenen entreemarkeringen/drempels, waarop de namen van
de paden staan, de herkenbaarheid te vergroten. Voor de verschillende paden zijn inrichtingsprincipes
opgesteld, ook ter verbetering van bijvoorbeeld aangrenzende detonerende schuttingen.
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