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een gesprek is. 

CC. Cultuur Centrum. Cultuurcentrum.

Over CC. 

Cultuurcentrum vandaag. Cultureel een zeer sterke 
pool, maar ook een gebouw met een te kleine directe 
stedelijke binding tot zijn omgeving. Een gebouw 
met een uitstraling, maar dat programma technisch 
uit zijn voegen barst. Vandaag 5.400 m2, gevraagd 
8.600 m2, ons voorstel 9.800 m2. ‘Ooit een baken van 
moderniteit,’ vandaag ‘door de omgevende bebouwing 
in schaduw gesteld’ (p. 67, voorbereidende studie 
masterplan centrum Strombeek-Bever). 

Programma. Vandaag. 5.400 m2. Toneel, bibliotheek, 
tentoonstellingen, een aantal ateliers, OCMW kantoren. 

Programma. Voorstel. 9.800 m2. Toneel, 
tentoonstellingen, ateliers, academie, centrum voor 
volwassenenonderwijs. 

De te volgen interesse. Tussen een gebouw voor 
iedereen en ieder één zijn eigen gebouw. Kunnen we dit 
bereiken binnen een duidelijke structuur. Waarbij ieder 
cultuurorgaan zijn eigen identiteit kan creëren, maar 
waar het Cultuurcentrum als een compleet organisme 
naar buiten kan treden. Kijkend naar wat het gebouw is 
en hoe deze tot staand kwam. 

Een eerste stap. Een zekerheid. De toneeltoren en de 
gebouwen die het statuut van het CC vandaag een 
gezicht geven zijn zeker te behouden. Bekeken vanuit 
de context van wat ze vandaag kunnen betekenen, niet 
meer als een ruimtelijk baken, niet meer als een burcht. 
Wel te isoleren en aan te passen aan de noden van 
vandaag.

Cultuurcentrum. Stedenbouwkundig. Vandaag is het 
gebouw op een vreemde manier verbonden met de 
woningen aan de Lakensestraat. Terwijl aan de andere 
zijde het bouwblok zelfs min of meer uit elkaar valt, 
einde CC, verderop voormalig politiekantoor, met 
tussenin beide parkeerplaatsen met een zicht op de 
achtertuinen. 

Verder. We stellen voor om het Cultuurcentrum los 
te koppelen, met tussenin een nieuwe straat. Het 
voormalig politiekantoor maakt plaats voor nieuwe 
woningen die tussen de Verbeyts- en Lakensestraat 
komen. Aan de andere zijde van de nieuwe straat zou 
het Cultuurcentrum het gevelbeeld bepalen. 

Cultuurcentrum als een alzijdig gebouw dat zich langs de 
vier gevels opent. Een vrijstaand gebouw met culturele 
functies, toneel, tentoonstellingen, muziekacademie, 
kunstateliers en centrum voor volwassenenonderwijs. 
Een volledig (nieuw) bouwblok als een Cultuurcentrum 
aan het Gemeenteplein. 

Gelijkvloers. Een duidelijke plattegrond. Elk deel 
heeft zijn eigen ingang aan de straat of het plein. Alle 
verschillende functies kunnen in deze samenstelling 
zowel autonoom als gezamenlijk functioneren. CC als 
een onderdeel van het plein. Het gelijkvloers als een 
verbindingselement tussen de verschillende functies, 
zij zijn dan ook samen het Cultuurcentrum. Een (open) 
plattegrond, als een ontmoetingsplek tussen de functies, 
een plaats waar ze elkaar tegenkomen. 

Strombeek. Strombeek-Bever. Grimbergen. 

Vandaag. Algemeen. De thema’s.  

Een centrum dat zijn omgeving dient. 

Twee pleinen. Gemeenteplein en Sint-Amandsplein. 
Als twee centrale plekken waarrond Strombeek 
zich manifesteert. Het gemeenteplein met een 
Cultuurcentrum en het Sint-Amandsplein met een 
kerk en pastorie. Twee sterke polen, omringd met 
voorzieningen en verbonden door de Soensstraat. 
Hieruit vertrekken we graag. 

De publieke functies. In het centrum, aan de twee 
pleinen. Voornamelijk daar. Maar ook verder verspreid. 
Wat er vandaag gebeurt is eigenlijk precies goed; een 
verspreiding van kleinere, cultureel minder intensieve 
publieke functies. Zoals de twee sportcentra of een 
dienstencentrum naast het park. Binnen deze perceptie 
zit de school ‘Villegastje’ eigenlijk wel juist. 

Commercieel. In dezelfde mate is dit van toepassing 
voor de structuur van het commerciële; aan de pleinen 
met een verbindingsas, verder uitdijend, langzaam 
verdwijnend tot aan Emmerechtsplein en de vroegere 
tramwissel. Beide op termijn als publieke pleinen in 
plaats van de parking vandaag. 

Het actualiseren van een deel van het stedelijk en 
openbaar infrastructuur kan de centrumsfeer versterken 
/  maken / ondersteunen / bewerkstelligen. Met 
daar rond een soort publieke nevel. Functies die een 
bepaalde, weliswaar op sommige plaatsen kleinschalige, 
maar prettige dynamiek teweegbrengen binnen de 
woonbuurten. 

Wonen. Structuur. Zoveel mogelijk het bestaande, 
in zijn verscheidenheid, op elkaar laten inspelen. 
Binnen de grenzen van een bouwblok. Kijkend naar 
de bouwblokken rondom. Afbouwen waar nodig. 
Voortbouwen op de mogelijkheden die er zijn, ze 
herdefiniëren en versterken. 

De publieke functies. Verspreid. Verschillende 
tijdsregimes. Indien deze bij elkaar worden gevoegd 
dan gaat het zoveel mogelijk over verscheidenheid. 
Zoals voorgesteld op de Kloosterweide; bestaande en 
nieuwe functies naast elkaar. De vrije school met het 
Sociaalhuis met polyvalente zaal met kinderdagverblijf 
op een site met wonen. Zorgend voor een continue 
gamma aan activiteiten gedurende de dag, gedurende 
het jaar. 

De randen. Hebben we een grens nodig, of meer een 
centrum dat naar buiten uitdijt. Ergens in zijn verloop 
de andere ontmoetend. Duidelijk makend dat dit wat we 
hier zien is het centrum van Strombeek(-Bever). Een 
sterk centrum gevoel als een manier van representatie 
van een plaats. 

Groen. Vandaag. Deze lijkt onder druk te staan. Park 
aan ‘Ter Borre’ (bijna) als enige openbare groenruimte 
nabij het centrum, maar ook daar dringt het parkeren 
zich op. De relatie met aanpalende woonhuizen is zwak 
te noemen. Dit kan en mag herzien worden. 

Groen. Streefdoel. Meer openbaar groen, de 
Kloosterweide en de Rodepoortsite lijken hiervoor te 
beschikken over de nodige potentiële mogelijkheden 
(zie ref.16+22). Ook ‘Ter Borre’ kan gemakkelijk 

dynamischer zijn. Achterkanten aan de woningen 
moeten minder achterkanten worden. 

Plein. Streefdoel. Gemeenteplein als een echt plein. 
Autovrij, met op -1 een parkeergarage. Het (gemeente)
plein als een onlosmakelijk deel van het Cultuurcentrum. 

Plein. Streefdoel. Sint-Amandsplein als een dubbelpool 
van het Gemeenteplein (zie ref.1). De Pastorie, de kerk, 
als losse volumes op het plein. Misschien zelfs als een 
kenmerk. Het plein als één geheel, zich strekkend van 
bouwblok tot bouwblok. 

Soensstraat. Als een verbinding, in de toekomst autovrij, 
met meer commerciële activiteiten en een bibliotheek. 
Het Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein, samen het 
centrum van Strombeek.

Parkeren. De twee pleinen vandaag in de realiteit. 
Eigenlijk amper pleinen te noemen. Sint-Amandsplein 
bijna volledig volzet met parkeerplaatsen. Alle randen 
met de bebouwing zijn doorgangswegen. Niet anders 
is het gesteld met het plein aan het Cultuurcentrum, 
gekoppeld aan een groot kruispunt. De pleinen zijn 
er wel, de positie binnen het weefsel van Strombeek 
is goed. Er zijn meer dan voldoende kansen om deze 
op een juiste manier te herzien. De bussen nog wel 
als doorgangsverkeer aanwezig, maar dan ook als 
het enige autoverkeer. Ondergronds parkeren. Onder 
beide pleinen, voorlopig als een test, als een studie, 
nader met elkaar te bespreken en te analyseren. Onder 
het Gemeenteplein grotendeels ten dienste van het 
Cultuurcentrum. Aan Sint-Amandsplein voornamelijk 
bedoeld voor de lokale bedrijvigheid. Beide ook mogelijk 
voor meer of anders. 

Parkeren. Bewoners. Straten en pleinen zijn volzet, 
grotendeels met de auto’s van omwonenden. Veel 
te veel, kan dit anders? Een nader onderzoek zou 
misschien moeten volgen, naar mogelijkheden binnen 
een bouwblok, gezamenlijk, meer geconcentreerd 
parkeren, of ook deels gebruikmakend van de 
voorgestelde ondergrondse parkings? Lijkt ons te 
kortdag om hier vandaag al een antwoord op te kunnen 
geven, maar zeker een onderdeel om mee te nemen 
naar de volgende fases. Parkeren zoveel mogelijk elders, 
meer ruimte in de straten. 

De randen. Gebruik maken van de aanwezige wegen 
aan de randen, dit lijkt te kunnen. Het verkeer binnen 
Strombeek lijkt mee te vallen, het is meer het constante 
zicht op de geparkeerde auto’s die het straatbeeld vol 
maken. 

Strombeek - Bever. Gemeente Grimbergen. Binnen 
de Vlaamse regio. Zich situerend ‘in de noordelijke 
stadsrand van de Brusselse agglomeratie’. (p.3 
voorbereidende studie masterplan Centrum Strombeek-
Bever) Strombeek. Binnen de Brusselse ring, langs de 
A12 naar Antwerpen. Direct grenzend aan Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Een onderdeel van de Vlaamse 
Regio (zie ref.23). Inwijking uit Brussel. Brussel zelf. 
Omringd door de Vlaamse regio (zie ref.23). Een 
intrigerende context om een onderdeel van te mogen 
zijn als een ontwerpteam. 

Ontwerp. We trachten een specifiek antwoord te 
bekomen voor elk van de gevraagde onderdelen. Een 
tekening maken volgens de kennis van zaken die we 
vandaag hebben. Een gesprek dat hierop moet volgen. 
Een onderzoek, ontwikkeling van een structuurvisie dat 

Sint-Amandsplein. Kloosterweide.

Sint-Amandsplein. Kloosterweide.

CC. Cultuurcentrum. Bibliotheek. Woningen.



Sint-Amandsplein. Kloosterweide.

Rode Poortsite. 

School Villegas(tje). 

Het gelijkvloers als onderdeel van een open en 
transparante plint. Met aan de gevels functies die zich 
naar de stad toe openen. 

Volume. Volgens de opbouwende logica van de 
aanwezige elementen, met als doel het gebouw tot een 
eenheid in zijn verscheidenheid te brengen (zie ref.3). 

Patio’s. Twee interne grote buitenruimtes. 
Gepositioneerd aan de randen. Wel een onderdeel van 
CC, een tussenstap waarrond verschillende onderdelen 
gevestigd zijn (zie ref.5+6). Bomen die moeten wijken 
worden naar deze patio’s verplaatst. Nieuw en oud, 
verschillende soorten direct naast elkaar (zie ref.13).

Bibliotheek. 

Aan het Gemeenteplein. Aan de Victor Soensstraat. Op 
de hoek, een zelfstandig volume, volledig open gesteld. 
Nog steeds nabij het Cultuurcentrum. 

Gemeenteplein. CC. Bibliotheek. 

Plein. Met CC. Met bibliotheek. Met winkels. Met wonen. 
Eenvoudig in opzet. Een subtiel gematerialiseerde 
stedelijke ruimte (zie ref.9). Ook het Cultuurcentrum 
en de straten rondom deze worden gezien als een 
onderdeel van het plein. 

Verkeer. Een voorstel, misschien te ver gaand, maar 
zeer zeker nodig om het maximale uit de mogelijkheden 
te halen. Doorknippen van de doorgaande 
verkeersassen. Doorgaand verkeer alleen tot aan de 
rand van het plein. Soensstraat een volledig autovrije 
zone, als bindend element tussen de twee pleinen. 

Parkeren. Ondergronds. In de directheid van de functies 
waarvoor ze zullen dienen. Haalbaarheid in relatie tot 
de werkzaamheden van Aquafin, een nader gesprek 
over benodigde capaciteiten, is het ook bedoeld voor 
bewoners in de woningen aan het plein, etc.? Een 
beginpunt voor een nader te voeren gesprek.

Parkeren. Ingang. Gelegen in het verlengde van de 
Nieuwelaan en de Lakensestraat. 

Specifieke plekken. De bewegingen of materialisatie van 
het plein ten behoeve van een ingang tot de parking 
of het aanduiden van een plaats voor bijvoorbeeld een 
podium.  

Soensstraat. Gemeenteplein. Sint-Amandsplein. 

Verbindingselement. De straat als een voetganger- en 
fietservriendelijke zone. Belangrijk voor de oplading 
van deze ruimte zal zijn de vandaag in ontwikkeling 
zijnde woongebouw op de voormalige ‘IJsfabriek’-site. 
Verder ook met de bibliotheek aan de hoek. Een zeer 
toegankelijke functie, de laatste ‘winkelpui’ voordat je 
op het Gemeenteplein aankomt. 

De materialisatie van beide pleinen wordt in de straat 
doorgetrokken. Met (de nodige) aandacht voor eenzelfde 
soort subtiele nuancering. Een straat voorzien van 
al het nodige meubilair, zodat dit een aangename 
verblijfsruimte kan zijn. 

Sint-Amandsplein. Kloosterweide.

Algemeen. Verschillende gebouwen aan het plein werken 
vandaag misschien nog te veel als eilanden in relatie 
tot deze. De kerk mag dat zeker zijn, maar het zou 
goed zijn mocht de relatie van het kloostergebouw, vrije 
school, winkels, etc. met het plein worden versterkt. 
Een plein dat op een aantal randen na als autovrij 
wordt gezien. Waar de winkels en cafés een sterke 
relatie met deze kunnen ontwikkelen. Maar waar ook 
het dienstencentrum meer bij het plein kan gaan horen. 
Aan het klooster en vrije school. Een verbrokkelde, vrij 
gesloten rand, er zijn zeer zeker mogelijkheden om 
deze anders te kunnen gaan zien. Ook daar een aantal 
publieke functies toevoegend, het sociaalhuis en de 
polyvalente zaal.

Plein. In zijn materialiteit. Deze reikt van gevel tot 
gevel, aan alle vier zijden, het reliëf van het terrein 
volgend. Zodat ook onder andere ‘Ter Borre’ fysiek een 
onderdeel van het plein kan zijn. 

De pastorie met tuin. De kerk. Als gebouwen op een 
continue verstedelijkt tapijt. Maar ook als gebouwen die 
zich manifesteren op het plein. 

Plein. Verdeelt in een aantal zones. Een doorlopend 
oppervlak. Subtiele nuances die bereikt worden met de 
verticale elementen. Gebouwen, bomen en een bushalte 
die de verschillende zones definiëren. 

Verder. Toepassen van diverse steenachtige materialen 
voor de afwerking van het plein (zie ref.9).

Drie zones met bomen. Een op het plein, twee langs het 
plein. Op het plein. Volgend de tuin van de pastorie. Een 
eerste definitie van een grens. Aan het plein. Tussen het 
oud klooster en de vrije school. En aan ingang van de 
parkeergarage. 

Verkeer. Een voorstel, misschien te ver gaand, maar 
zeer zeker nodig om het maximale uit de mogelijkheden 
te halen. Doorknippen van de doorgaande 
verkeersassen. 

Bus. Bushalte. Een rij kolommen die aansluit op de 
ritmiek van de bomen tussen het oud klooster en de 
vrije school. Met een dak dat de wachtenden in beide 
richtingen van beschutting voorziet. 

Parkeren. Ondergronds. In de nabijheid van de functies 
waarvoor ze zullen dienen. Haalbaarheid in relatie tot 
de werkzaamheden van Aquafin, een nader gesprek 
over de benodigde capaciteiten, is het ook bedoeld 
voor bewoners in de woningen aan het plein, etc.? Een 
beginpunt voor een nader te voeren gesprek.

Parkeren. Ingang. Gelegen in het verlengde van de 
Strombeekselinde en de Kasteelstraat. 

Kloosterweide.

Hoeken. Een tekening die zichzelf uitwijst. De 
middenruimte als openbaar groen. 

Hoeken. Vandaag. Drie van de vier zijn sterk verankerd 
binnen de structuur van het bouwblok. Verbindend 
groen via het midden, op drie van de vier plekken 
vandaag al mogelijk. 

Een andere lezing over hetzelfde. Op dit moment. Men 
zou kunnen zeggen dat vandaag vier eilanden met 
bebouwing aanwezig zijn op de Kloosterweide(site). Drie 
ervan positioneren zich op de hoek van het bouwblok. 
Alleen het nieuwe bouwvolume positioneert zich anders. 
Drie hoeken, drie functies: het voormalig klooster, de 
vrije school en de rijwoningen. 

Eerste stap. De vierde hoek definiëren. Weliswaar 
dezelfde functie als elders, woningen, maar het klopt, 
kijkend naar het kruispunt. Een groepswoningbouw 
van vier verdiepingen, tegenover de rijwoningen. Sterk 
op de hoek. Georiënteerd richting de groene ruimte. 
Woningen met grote terrassen, bijna een tuin (zie 
ref.15). Alsof het park langzaam omhoog komt. 

Rijhuizen. De tweede hoek. Rondom rond. Afwerken 
van de bebouwing, de voorgevels gericht op het groene 
park. Op basis van schaal en gradiënt volgens de 
bestaande rijwoningen. Een mix aan woontypologieën 
wordt hier voorgesteld, woningen voor senioren, jonge 
tweeverdieners en gezinnen (zie ref.22). Ieder woning 
beschikt over zijn eigen patio of tuin (zie ref.7). 

Vrije school. Een voorstel om de twee gebouwen met 
elkaar te verbinden, een dwars gezet schoolvolume 
direct op de grens met Sint-Amandsplein. Zodat de 
school op het plein een gezicht krijgt. En een schoolplein 
dat zich opent richting het park. Een vrij besloten, 
intiem schoolplein. Een gedefinieerd volume aan de rand 
van het bouwblok, meer open en verbrokkeld aan het 
binnengebied. 

Oud klooster. Een kinderdagverblijf. Deze is vandaag 
/ wordt binnenkort een onderdeel van de functies die 
gevestigd zijn in het klooster gebouw. CVO, met de 
functies in ontwikkeling, misschien het best om deze 
in de toekomst naast academie en atelier te plaatsen 
binnen het Cultuurcentrum. Daar wordt ruimte voor 
vrijgemaakt. Verder. We denken dat wonen binnen het 
klooster tot de mogelijkheden behoort. Zodat er ook 
vanuit deze zijde van het plein de hele dag door, het 
hele jaar door functies heeft die in gebruik zijn. Op het 
eerste zicht lijkt het gebouw hiervoor over de juiste 
schaal / korrel te beschikken. Uiteraard. Aanpassingen 
zullen noodzakelijk zijn. Er zal kritisch moeten worden 
gekeken om dit op een juiste manier op elkaar af te 
stemmen. 

Verder. Op het gelijkvloers stellen we voor om ‘front 
office’ van het Sociaalhuis te huisvesten, aan een open 
ruimte tussen het klooster en de vrije school. Direct in 
de nabijheid van het Sint-Amandsplein. 

Sociaalhuis. Polyvalente zaal. Tussen het plein en het 
verder gelegen parkgebied. Een gebouw als tussenzone, 
de polyvalente zaal nabij de vrije school. ‘Back offices’, 
op kolommen, als afdak en ingang tot de zaal, nabij 
het klooster. Beide makend dat het binnengebied 
ook (gebouw)functioneel gebruikt gaat worden. 
Verder, kleinere openbare ruimtes definiëren binnen 
grootschaliger geheel van het bouwblok (zie ref.4). 

Tussen klooster en vrije school. We stellen voor om de 
vandaag ingesloten ruimte toegankelijk te maken, deze 
zal worden opgeladen door de nieuwe functies rondom, 
het Sociaalhuis, de polyvalente zaal, de woningen en de 
klaslokalen van de vrije school. 

Een collectie van gebouwen. Een mix van verschillende 
functies. Ieder element krijgt een plaats binnen het 
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geheel, ook het reeds gerealiseerde woongebouw. Een 
oefening om op een juiste manier de buitenruimtes en 
de gebouwen op elkaar af te stemmen. 

Rode Poortsite. 

Vreemde verhouding. Geen overheersend structurerend 
principe aanwezig. Verschillende woonvormen van 
verschillende schalen. Elk hoek en lijn lijkt anders. En 
verder. Ook een sporthal, loods, autobedrijf.?. 

Aangrenzende bouwblokken. De situatie aan de andere 
kant van de straat. Aan alle zijden is de structuur van 
een rijhuis veel sterker aanwezig. Is de kleine korrel 
voldoende sterk aanwezig op de Rodepoort om deze 
verder door te zetten? Terug te plaatsen / brengen? Of 
behoort een andere optie meer tot de mogelijkheden.

Grote korrel. Rode Poortsite. De vraag vandaag. 
Sportveld + Sportzaal. En de loods. Zonevreemd. 
We nemen direct de ingesloten hoek (met de twee 
woongebouwen) mee in de strategie. 

Twee lijnen. Jaren ‘60 woningen, aan beide zijden 
van het bouwblok. Aan de Grotewinkellaan. Een begin 
van misschien een continue lijn van bebouwing. Aan 
Emmerechtsplein. Een langgerekt volume, met langs 
/ op / achter beide hoeken andere volumes. Ertussen 
alvast doorsteken naar het binnengebied. 

Sporthal. Loods. Op het eerste gezicht, lijkt de loods 
van buiten af nog steeds goed en degelijk. Er valt zeker 
iets te doen met die metselwerkwanden. Alvast een 
begin. De sporthal lijkt in een minder goede toestand te 
verkeren. Vandaag nog steeds zeer goed, maar wel vrij 
afgeleefd. Ook de grote glaspartijen en eternietplaten 
maken het moeilijk om daar een toekomst aan te 
kunnen geven. 

Drie elementen. Zoals dat loods + sportveld + sporthal 
zijn. Aan de Grotewinkellaan. Een terrasvormig volume, 
op het zuiden gericht. In het verlengde van de lijn van 
de woonvolumes, langzaam de bocht meevolgend. 
Loods. Binnen. Zonder het dak. Wel met muren. 
Kantoorruimten, flexibel in te richten, buitenruimten die 
contact met omgeving en daglichttoetreding verzorgen. 
Laatste volume. Leunend tegen bestaande huizen, 
achtertuinen en loods. Het gaat verder op de schaal van 
loods en woongebouwen aan de Grotewinkellaan. Zoals 
ook de loods zich plaatst, trekt dit volume zich naar 
binnen terug. Nergens mee verbonden, omgeven door 
publieke ruimte. Mogelijke toekomstige bewegingen niet 
hypothekerend. Dit alvast als een begin. 

School Villegas(tje). 

Drie schoolgebouwen. Drie schoolpleinen. 

School Villegastje vandaag. Het gebouw. Deze lijkt als 
school over een aangename verhouding te beschikken. 
Maar dan wel bekeken als een langwerpig volume met 
daarnaast open lange speelruimtes, de verschillende 
aanbouwen en containerklassen van de laatste tijd 
weggedacht. Het voorstel is om te beginnen met het 
opschonen van deze ruimtes, alle bijkomende elementen 
terug af te breken die gedurende circa laatste vijftig jaar 
zijn bijgebouwd. Zodat het schooltje een gebouw wordt 
met langs weerszijde lange open ruimtes. Twee pleinen, 
in midden de school. 

We stellen voor om langs een van de twee zijden 
een nieuwe ontsluitingszone te maken, uit serreglas, 
vandaag voorgesteld als een onverwarmde 
passageruimte, 2 meter breed, wel voldoende om het 
gebouw langs die zijde te isoleren. Een economische 
oplossing dat aan binnenkant van het volume ruimte 
kan maken. Andere zijde kan eenvoudig weg van 
binnenuit geïsoleerd worden. Het moet lukken om op 
deze manier Erfgoed te kunnen overtuigen betreffende 
dit kleine extra volume. 

Ernaast. Een voorgebouw met daarachter een loods. 
Typologisch vergelijkbaar met onze school. We durven 
hier te fantaseren, wetende dat op termijn de functie 
‘loods’ uit deze zone gaat verdwijnen. Een nieuw 
schoolgebouw daar, met zadeldaken naar de andere 
kant gedraaid. We durven daar nog een extra dak bij te 
voegen, herhalend over de gehele lengte van Villegastje. 
De twee gebouwen als een school, naar elkaar 
terugkijkend, met een schoolplein ertussen. 

Aan de andere kant. De hoek. We hebben al school, 
buitenruimte, school, buitenruimte,... Het lijkt perfect 
om daar weer een school te plaatsen, een gebouw aan 
/ op de hoek. Een gebouw dat zich net toedient om die 
andere afmeting te hebben. Een kantine of sportzaal, 
indien nodig. Maar ook perfect van dienst als extra 
klaslokalen. Beneden, ruimte latend voor parkeren. 
Bovenop, een derde schoolplein. In vorm anders dan de 
andere twee, zoals ook het gebouw hier anders is. 

Optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte 
(zie ref.2), waar naar de vraag van een dubbele school 
meer dan voldaan kan worden. Met behoud, weer in 
zijn eenvoud terug de oude jongensschool. Straks nog 
steeds als een onderwijsgebouw, samen met loods en 
hoekgebouw. 



Parking School ‘Villegastje’

Openbare parkeergarage:
Gemeenteplein=80 parkeerplaatsen
Sint-Amandsplein=148 parkeerplaatsen

(Collectief) Parkeren in/onder woongebouwen, 
sociaalhuis en polyvalente zaal 

Aquafin: 
collector Gemeenteplein=1150m2

collector Sint-Amandsplein=800m2

Alleen toegankelijk voor busverkeer

Voetgangers zone

Eenrichtingsverkeer

Tweerichtingsverkeer

Cultuur functies

Onderwijs functies

Woonfuncties

Commerciële functies

Openbare ruimte / plein / voetgangers zone

Publieke functies van OCMW

Groene gebieden / parken / recreatie

Kantoorruimten / werkateliers

Kloosterweide.
- Polyvalente zaal
- Sociaalhuis
- Woongebied met verschillende
  woontypologieën met o.a.
  serviceflats 
- Vrije school
- Kinderdagverblijf

Soensstraat.
- Winkelstraat
- Voetgangers
   zone

Rode Poortsite.
- Woongebied met
  verschillende typen 
  appartementen en serviceflats 
- Flexibel kantoorgebouw als  
  ruimte voor kantoren, ateliers 
  en kleine bedrijven

Sint-Amandsplein.
- Busknooppunt
- Parkeergarage
- Kerk

Villegasstraat.
- Basisschool
  ‘Villegastje’
- OCMW 
  welzijnsgebouw

Gemeenteplein.
- Cultuurcentrum
- Toneel
- Tentoonstellingsruimten
- Academie
- Ateliers
- Centrum voor volwassenenonderwijs
- Bibliotheek
- Parkeergarage

Voorstel. Bereikbaarheid van het centrum. Voorzieningen voor parkeren 
in de te ontwikkelen zones. Positie Aquafin op het Gemeenteplein en het 
Sint-Amandsplein. 

Voorstel. Definitie van voetgangersgebied. 
Het doorknippen van doorgangsverkeer. 

Voorstel. Verspreiding van de publieke functies binnen het stadsweefsel van Strombeek(-Bever). 
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CC. Cultuurcentrum. 
Gemeenteplein.
Bibliotheek. 

Plan - schaal 1:1000

Cultuurcentrum. 
Als een collage tussen nieuw en oud. 
Volume. Volgens de opbouwende logica 
van de aanwezige elementen, met als doel 
het gebouw tot een eenheid 
in zijn verscheidenheid te brengen.



Maquette fotos - schaal 1:500.Functies aan en rond het cultuurcentrum.

Gemeenteplein. Een subtiel gematerialiseerde stedelijke ruimte.
Met aan het plein cultuurcentrum, bibliotheek, winkels en wonen.

Specifieke plekken. De bewegingen of materialisatie van het plein ten behoeve van een ingang 
tot de parking of het aanduiden van een plaats voor bijvoorbeeld een podium.  

Bibliotheek Cultuurcentrum, Toneel, Academie,
Tentoonstellingsruimten, Ateliers, 
Centrum voor volwassenenonderwijs

Wonen
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Soensstraat.

Plan - schaal 1:1000

Collage. Soensstraat. Als een aangename verblijfsruimte. 

Snede door de Soensstraat. De straat als een voetganger- en fietservriendelijke zone. 
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Sint-Amandsplein.

Plan - schaal 1:1000

Nieuwe volumes aan / op het plein. 

Sint-Amandsplein. Plein. Verdeelt in een aantal zones. 
Een groot continue oppervlak. 
Op het plein: kerk, pastorie, bomen, busknooppunt. 

Busknooppunt Mogelijke 
uitbreiding 
vrije school



Maquette fotos - schaal 1:500.

Collage. Sint-Amandsplein. Als een echt plein. Met winkels, cafés en wonen aan het plein. Met kerk, pastorie en busknooppunt op het plein. 
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Kloosterweide.

Plan - schaal 1:1000

1. Bestaande situatie. Met vandaag drie functies die zich positioneren op de 
hoeken van het bouwblok. Het voormalig klooster, de vrije school en rijwoningen. 

2. Eerste stap. De vierde hoek definiëren. Een terrasvormig volume met woningen. 

3. Een collectie van gebouwen. Een mix van verschillende functies. 
Ieder element krijgt een plaats binnen het geheel. 

4. Openbare park. Een oefening om op een juiste manier de 
buitenruimtes en de gebouwen op elkaar af te stemmen. 

‘Front office’ Sociaalhuis
Wonen
Kinderdagverblijf

Wonen
Vrije school

Polyvalente zaal
‘Back office’ Sociaalhuis



Maquette fotos - schaal 1:500.

Collage. Kloosterweide als compositie van bestaande en nieuwe gebouwen. 
Met links. Woningen met grote terrassen, bijna een tuin. Alsof het park langzaam omhoog komt. 

Diagram. Woongebied met verschillende woontypologieën, woningen voor senioren, jonge tweeverdieners en gezinnen. 
Ieder woning beschikt over een eigen patio of tuin.
Diagram. Anders. Elke unit met een entree aan de straat kan worden gebruikt als twee huizen voor twee families, 
bestaande uit verscheidende leeftijdsgroepen, die samen naast elkaar wonen.  

Parkeergarage

1.2.

3.

1.

2.

3.

1. Woningen voor senioren - Serviceflats
2. Woningen voor jonge tweeverdieners
3. Woningen voor gezinnen

* Ieder woning beschikt 
   over een eigen patio of tuin
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Rode Poortsite. 

Plan - schaal 1:1000

2. Grote korrel. Sportveld. Sportzaal. Loods(en). 
Woongebouwen. 

3. Een nieuw terrasvormig volume met 
wonen, op het zuiden gericht. In het 
verlengde van de lijn van de woonvolumes, 
langzaam de bocht meevolgend.

4. Beide volumes. Nergens mee verbonden. 
Mogelijke toekomstige bewegingen niet 
hypothekerend. Dit alvast als een begin.
Zich openend tot de omliggende woonbuurten. 

Een andere lezing. Drie elementen. Zoals dat 
loods + sportveld + sporthal zijn.

1. Bestaande situatie. Verschillende woonvormen van 
verschillende schalen. Verder. Ook een sporthal, loods, 
autobedrijf?



Maquette fotos - schaal 1:500.Collage. Rode Poortsite als een woongebied met verschillende typen appartementen en serviceflats.

Woongebouwen

Flexibel kantoorgebouw

Bestaande lijn van bomen



School Villegas(tje). 
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Plan - schaal 1:1000

2. Basisschool ‘Het Villegastje’ terug in zijn eenvoud. 
Ernaast. Een voorgebouw met daarachter een loods. 
Typologisch vergelijkbaar met de school. 

3. Nieuwe volumes. Serre als een passageruimte aan ‘Het Villegastje’. 
Extra zadeldak aan het ‘loods’. Herhalend de gehele lengte van de 
basisschool. Gebouw aan de hoek. 

1. Bestaande situatie.

0    5    10                       30                      50m

4. Drie schoolgebouwen. 5. Drie schoolpleinen. 



Maquette fotos - schaal 1:500. Collage. Basisschool ‘Het Villegastje’. 



Een nota betreffende de structuur, de organisatie en de planning van het werkproces met de 
opdrachtgever en betrokken partijen

Plan van aanpak. 

Plan van aanpak. ‘Een strategie te ontwikkelen waarbij onderwijs, sport, cultuur en zorg gezamenlijk worden ingezet als 
instrumenten voor inclusie en verhoging van de leefbaarheid.’ (citerend uit de opdrachtbeschrijving zoals geformuleerd 
op p.36 in Open Oproep 22)

Plan van aanpak. Onmiddellijk op de gestelde vraag antwoorden met ideeën die direct ruimtelijk en visueel getest 
worden. Een duidelijk inzicht verwerven naar een mogelijke visie. Een visie die een voorstel van de vraag kan en mag 
zijn. 

Plan van aanpak. Durven te fantaseren. Durven te dromen. Het kan zijn dat een visie hierover kan gaan. In kwestie 
stellen, waar we vandaag staan, een voorstel van waar we naar toe zouden kunnen gaan. Dit constant evaluerend. 
Zoekend naar de mogelijk- en duidelijkheden die de locaties ons vandaag te bieden hebben. 

Werkproces. Opdracht. Samen met opdrachtgever. 

Een gesprek over Strombeek-Bever. Het plan, zoals vandaag opgetekend, is een eerste resultaat van een lezing, van 
een eerste beschouwing zoals wij als architect de situatie in ons hoofd durfden te zien. Deze visie, deze presentatie 
zien we dan ook als een startpunt tot het verdere gesprek, een open gesprek. Een optimale oplossing kan enkel tot 
stand gebracht worden door een intense samenwerking tussen ontwerpers, bouwheren en de betrokkenen. 

De bouwheer mag verzekerd van zijn dat aan alle verwachtingen, waaruit deze en vergelijkbare processen en 
realisaties uit bestaan, door het team in overleg met de bouwheer grondig aangepakt zullen worden. Het proces 
zou volgens een aantal duidelijke fases gebeuren. Tijdens elke fase zullen op regelmatige basis overlegmomenten 
plaatshebben, met voor elk specifiek overleg een duidelijk structuur. 

Het team beschikt over alle benodigde capaciteiten om de opdracht te realiseren en in alle stadia, waar nodig, een 
gedegen advies uit te brengen over de te nemen / te volgen stappen. 

Architect. Visie. Plan van aanpak. ‘Het leek voortaan voldoende de voorwerpen stil te zetten, ze te begrijpen en ze 
opnieuw naar voren brengen. Het rationalisme is nodig als de ordening; maar elke orde kan door gebeurtenissen 
van buitenaf, door historische, geologische of psychologische factoren in de war worden gebracht.’ (citerend uit 
Wetenschappelijke autobiografie, Aldo Rossi) Kortweg. Een constante (re-)evaluatie van een momentopname. 

Het ontwerpend onderzoek en zijn deelgebieden.

Het ontwerpend onderzoek. Een interpretatie. De deelgebieden waar een onderzoek uit zou kunnen bestaan.

Beschrijving van mogelijke doelen. Een focus-veld van punten die processen beschrijven.

Tekening. Representatie. Dialoog. 

Een tekening, of representatie van een project of gebouw op zich, als basis voor het gesprek. Met een project of een 
representatie ervan, als eerst, treden we graag naar buiten. Een tekening om te communiceren. Vrij aan interpretatie. 
In deze context is het niet nodig dat de initiële bedoelingen en perceptie van de ontwerper gelezen worden. En waar 
een dialoog gevoerd kan worden aan de hand van een gebouw of een tekening en zijnde interpretaties.  

Tekst. Intuïtieve analyse. 

Tekst. Een volgeschreven blad. Elk begin wordt gekenmerkt door de meegenomen bagage, die op een bepaalde wijze 
zijn weerslag terug vindt in het project. Deze toevallige elementen worden meegenomen bij het ontwikkelen van een 
bepaald project. Geen leegblad, maar een volgeschreven blad als een punt van vertrek. Een appreciatie voor alles wat 
gevonden wordt. De gehele bagage steeds uitbreidend en opnieuw ondervragend aan een specifiek vraagstuk.

Context. Intuïtieve analyse. 
 
Directheid van de fysieke context. Een analyse gefocust op een ‘veldonderzoek’, gevolgd door zoektocht naar informatie 
binnen de probleemstelling. Deze informatie is een hulpbron bij het begrijpen van een vraagstuk, maar nooit een 
direct middel. Analyses blijven altijd op een achtergrond binnen een project. Deze elementen blijven gefocust op een 
oplossing van de ‘mathematische’ problemen die elk project kent. Hoewel, en natuurlijk, maakt een lezing van de 
context toepassing van een strategie duidelijk. 

Objectiviteit. Intuïtieve analyse.

Zodoende wordt bij het opstarten van een project gezocht naar een mate van objectiviteit. Een focus die gelegd 

1. Francis Alÿs, Déjà vu, uit serie ‘paired paintings’

Gemeenteplein, Sint-Amandsplein, als twee dubbelpolen 
van elkaar, een met Cultuurcentrum, ander met kerk

2. Hannes Meyer, Peterschule, 1927

Villegastje, omgaan met ruimte beperking, vinden van 
de ruimte voor een dubbele school, vinden van meer dan 
voldoende buitenruimte binnen de (mogelijke) context

3. Bernd and Hilla Becher, uit serie ‘preparation plants’

Cultuurcentrum, compositie van verschillende elementen, 
in eerst oogopslag vrij willekeurig, echter essentieel voor 
werking van het geheel

4. Louis Kahn, Dominican Motherhouse, 1966

Kloosterweide, over de hoeken, over het bouwblok,  
over de tussenruimte en compositie van de gebouwen 
onderling

5. Michael Sailstorfer, stuk bos van 6x6x6 meter 

Sint-Amandsplein, definitie van zones binnen een groot 
plein oppervlak

6. Michael Sailstorfer, stuk bos van 2.5x4.8x4.8 meter

Cultuurcentrum, patio’s, definitie van binnengebieden 
met duidelijke randen 



wordt op maken of toepassen van strategische keuzes. Door middel van een analyse, wordt / worden bij elk project 
methode(n) ontwikkeld die bepaalde strategieën of een onderzoek naar deze mogelijk maken. Deze bevatten nooit het 
volledige spectrum van het vraagstuk. Hiermede zijn de gemaakte keuzes altijd een relatief begrip van objectiviteit. 
Precies deze confrontatie van bepaalde objectiviteit en toevalligheid wordt bewust opgezocht. Zoekend naar structuren 
die antwoorden kunnen voortbrengen, maar welke ook onderling tegenstrijdigheden opwerpen binnen een en hetzelfde 
project. 

Realiteit. Architectuur object. 

Dit wil niet zeggen dat het gegeven antwoord, een antwoord is op een gestelde vraag. Een van de doelen is 
presenteren van een architectuur die realistisch, rationeel en functioneel is, die de positie en uitgangspunten in zijn 
beschouwing neemt, maar ook een correcte oplossing kan bieden tot de vooropgestelde vraag. Het is een intentie om 
een antwoord te geven, dat een antwoord is die tot stand komt via de verworven inzichten tijdens het proces. Een 
wijze van werken waarin geprobeerd wordt een bepaald vraagstuk / probleemstelling op te lossen via strategische 
ingrepen. 

Representatie. Tekening. Object. Realiteit. 

Een tekening blijft een tekening. Een maquette blijft een maquette. Een collage blijft een collage. Een gebouw is een 
gebouw. Een tekening of een maquette dient een tekening te blijven, van een gebouw. Deze representeren geen 
mogelijke werkelijkheid, maar een massa, volume, een gebouw als een technisch / architectonisch gegeven. Een 
mate van abstractie tot realiteit, behouden van een lijnvoering van een tekening, schaalsprong van toepassing van 
materialen en kleuren in een maquette in relatie tot een gebouw. Een tekening, een maquette, als een object, als een 
analyse, naast een gebouw, naast een realiteit. Realiseren van een gebouw als het einddoel.

Architectuur object. (ge)BOUW(en)kunst. Een gebouw als een onderdeel van de aanwezige context. 

Thema ‘duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium’

Om het duurzaam beheer een objectief en meetbaar karakter te geven, stellen wij voor om te werken met een 
duurzaamheidsmeter.  Dit is een instrument waarmee we voor bestaande situaties de sterke en zwakke punten inzake 
duurzaamheid kunnen meten en, vooral, waarmee we toekomstige scenario’s en ontwikkelingen kunnen evalueren en 
sturen in een zo duurzaam mogelijke richting.

Duurzaamheid in deze benadering is multi-disciplinair: de optimalisatie van een deelaspect leidt niet tot de invulling 
van globale prestaties. Laag energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan 
van onaanvaardbare problemen inzake mobiliteit, of onaangepaste comfortcondities. Het is daarom als ontwerpteam 
essentieel om te blijven voor ogen houden dat een energiezuinig, eenvoudig te onderhouden,..., patrimonium weliswaar 
een belangrijke deeldisciplines zijn, maar toch slechts een deel zijn in het multi-disciplinaire ‘duurzaam bouwen’.

We baseren ons voor het meetinstrument in de eerste plaats op de BREEAM communities. Het beoordelingssysteem 
laat toe een programma van eisen (duurzaamheidsaspecten) op te stellen en het volledige team te betrekken. Deze 
aanpak biedt eveneens het voordeel dat de filosofie duurzaamheid niet enkel in de ontwerpfase aan bod komt, maar 
ook tijdens de volledige levensduur van de gebouwen. Zeer kort zijn de thema’s die aan bod komen:

• Klimaat en energie: ontwikkelingen sturen in de richting van minder impact op het klimaat, door waterbeheer,   
 hernieuwbare energie, infrastructuur, passieve ontwerpprincipes.
• Efficiënt beheer van eindige bronnen: land- en materiaalgebruik, afval, bouwmethoden.
• Transport: bereikbaarheid, maximaal ‘zachte’ weggebruikers.
• Ecologie: beheer van groene zones, omgaan met verontreinigde zones.
• Bedrijven: lokale tewerkstelling, groeimogelijkheden, inbedding in lokaal weefsel.
• Leefgemeenschap: alle lagen van de bevolking integreren in een leefbare gemeenschap.
• Stedenbouw: duidelijke vormgeving van de gebouwde omgeving, met oog voor identiteit, context, erfgoed,...
• Gebouwen: duurzaam ontwerp, renovatie en beheer van gebouwen; gebouwen zelf worden volgende de   
 verschillende BREEAM instrumenten beoordeeld (woongebouwen, kantoren, scholen).

Het gaat dus verder dan enkel het energiezuinig maken van de verschillende gebouwen.  We kijken ook op een 
grotere schaal, bijvoorbeeld of de verschillende ontwikkelingen toelaten om op het niveau van een cluster gebouwen 
of op wijkniveau aan efficiënte energieproductie te doen, of er rekening gehouden wordt met bereikbaarheid, met de 
aanwezige context, groenvoorzieningen, identiteit van de gebouwde omgeving,...  De voorstellen in de voorliggende 
bundel zijn in deze fase reeds gedeeltelijk getoetst aan deze criteria.

Voor de gemeenteschool Villegastje gaan we uit van de waarde van het bestaande schoolgebouw als kenmerkend 
beeld in de omgeving. Qua typologie voldoet het centrale gebouw, het heeft een grondige renovatie nodig waarbij een 
doorgedreven thermische isolatie centraal staat.  De uitbreiding die we voor ogen hebben, versterkt het geheel: de 
aanpalende loodsen worden verbouwd tot schoolgebouw, op de hoek komt een nieuwbouw, er ontstaat hierdoor een 
haast natuurlijke uitbreiding van de school op deze plaats.

Voor het cultuurcentrum gaan we eveneens uit van de sterke identiteit van het huidige gebouw.  De voorstellen voor 
uitbreiding met een collage van nieuwe gebouwen met baksteen gevels bouwt sterk verder op de bestaande elementen 

Caruso St John Architects

7. Eisenstadt, Oostenrijk 

Kloosterweide, rijbebouwing, voormalig politiekantoor 
site, private binnenkamers of tuinen als onderdeel van 
de volumes

8. Plan van een deel van Rome in de 3de eeuw

Kloosterweide, Cultuurcentrum, planontwikkeling, 
relaties van verschillende programma’s tot elkaar

9.Caruso St.John, Stortorget, Kalmar, 2003 

Gemeenteplein, Soensstraat, Sint-Amandsplein, 
subtiliteit in toepassen van materialen in de openbare 
ruimte

10. Michael Sailstorfer, Light lab, Bolzano

Omdat het zo dagelijks is in zijn materialen, omdat het 
gewoon de straat verlicht, omdat het zo symbolisch kan 
zijn in zijn eenvoud

11. Kasper Akhøj, Maison en Bord de Mer, lente 2009

Villegastje, ook al is in onze context niet de bedoeling 
tot het origineel terug te keren, wel een middenweg te 
zoeken tussen bestaand en nieuw, waar te herstellen, 
waar te durven het anders te doen,

12. Kasper Akhøj, Maison en Bord de Mer, herfst 2010

verder, een keuze op basis van appreciatie voor het 
gebouw dat vandaag er is, als een school, straks als een 
onderdeel van een dubbele school  



naast elkaar, en versterkt de identiteit.  Het clusteren van deze gebouwen biedt mogelijkheden voor een efficiënte 
centrale energie-opwekking.  De bestaande gebouwen worden maximaal geïsoleerd, waarbij we bij voorkeur langs de 
binnenzijde isoleren om het kenmerkende karakter te behouden.

Voor het kloostergebouw gaan we uit van een herbestemming tot woongebouw.  De indeling van het gebouw leent zich 
voor de ombouw tot studio’s of appartementen.  De ombouw gaat gepaard met een hoogwaardige thermische isolatie 
van de gebouwschil.

Communicatie- en participatietraject.

Van en over architectuur. Architectuur als een onderdeel van de stad. Stad als een ruimte voor beleven. 

Een aantal eerste ideeën. 

Stad en theater. 

Het beleven van de ruimte zou centraal moeten staan, waar de daadwerkelijke gebeurtenissen zullen plaatsnemen. 
Daar te lopen, fantaseren, begeleiden, toelichten en gesprekken voeren. 

Over de stad. Over de mensen.

De sociaal culturele infrastructuur van Strombeek-Bever is vandaag al zeer goed uitgebouwd. Cultuurcentrum in al zijn 
facetten werkt vol- en doeltreffend, wilt meer vandaag, heeft ook meer nodig. Daarnaast heb je de scholen, sportclubs 
en anderen, met aanwezige wensen en dromen, waar voornamelijk de fysieke infrastructuur verbeterd dient te worden. 
Dit als een mogelijke basis voor een start van de communicatie richting de bewoners. Eerst de verschillende diensten 
betrekken, specifiek betreffende de project waarin of waarlangs zij een onderdeel van zullen zijn. Uiteindelijk, al deze 
functies en instellingen, al deze mensen, de school Villegas, bibliotheek of muziekacademie worden grotendeels gerund 
door de inwoners van Strombeek-Bever zelf. Een eerste aanzet, richting hun. Verder. Met hun samen(werkend) ofwel 
ondersteund zouden we graag naar buiten toe proberen te treden met het project, masterplan, structuurvisie. Met hun 
samen organiseren van workshops, toelichtingen geven ofwel begeleiden over het terrein in kwestie. We denken dat 
een mogelijke mix tussen architectuur/theater, architectuur/bibliotheek, architectuur/muziek, architectuur/school, etc. 
een aantal perspectieven kan bieden om de communicatie traject op een juiste manier te laten opstarten / verlopen. 

Directheid. Over beleven. 

De gebeurtenissen, het liefst direct op de locatie, beter gezegd, de toekomstige locatie, fantaserend van wat het zou 
kunnen zijn, die ruimte straks, op de Kloosterweide voor de nieuwe polyvalente (sport)zaal of Sociaalhuis. Bibliotheek 
op de hoek, zich openend naar het Gemeenteplein. School Villegas met de nieuwe ruimte die vandaag gevonden mag 
worden op de locatie zelf.  

Ruimte maken. Tussentijd. 

Ruimte maken. Maar ook, alvast wat de ruimte vandaag de dag al af en toe is. Gebruik de ongebruikte. De tijd tussen 
de intentie en daadwerkelijke uitvoering. Uiteindelijk vandaag stellen we een visie voor, nog geen echte gebeurtenissen. 
Voelbare effecten, zodat de visie ook een medium wordt om een aantal ruimten te gebruiken, die de stad vandaag 
al rijk mag zijn. Tussentijd. Korte momenten of activiteiten, maar ook indien mogelijk open te stellen voor dagelijks 
gebruik, de plaatsen waar de toekomstige realisaties zullen plaatshebben. Groenweiden, gras laten groeien en alleen 
op/in specifieke plaatsen kort maaien, ruimtes met (bijna) niks creëren. Nieuw groen in de stad, misschien alleen 
weliswaar tijdelijk, maar ook dan later, elders op in te spelen. Gebruik makend van de dynamiek dat een stad heeft. 

Leerzame processen. 

Hierboven beschreven idee. Volgen van deze initiatief. Verder dromen. Verder in de tijd. Wij dan terug als architecten 
en stedenbouwkundigen. Lerend en observerend de processen. Proberend niet star te zijn naar de al ontwikkelde 
ideeën, zich continue informerend. Ook hier een dynamiek moet van belang zijn, op de ontwerptafel. Analyse van het 
dagelijkse. 

Altijd.

Het is en blijft natuurlijk van belang om de betrokkenen altijd via de juiste middelen te informeren. We hebben ervaring 
in participatie in vergelijkbare projecten en kunnen aan de gevraagde vraag voldoen. Betreffende bijvoorbeeld het 
geven van presentaties, houden van workshops, begeleiden en toelichten tijdens buitenevenementen. 

13. SANAA, Landschap studie voor 21st Century Museum 
of Contemporary Art, Kanazawa 
CC, patio’s, Kloosterweide, tussen oud klooster en vrije 
school, bomen die moeten wijken voor de gebouwen, 
herplaatst, naast elkaar in hun verscheidenheid

14. Brodsky&Utkin, Stageless theater

Appreciatie van een stad / plaats als theater van het 
dagelijkse

15. Henri Sauvage, woningen Rue Vavin, Parijs, 1912 

Kloosterweide, Rodepoortsite, terrasvormige woningen, 
vol met groen, aanleunend op een groene publieke 
ruimte

16. Bruno Taut, Hufeisensiedlung Britz, Berlijn, 1930 

Kloosterweide, Rodepoortsite, relatie tussen wonen 
en openbaar groen, definiëren van de ruimte, 
woongebouwen die zich openen richting groen

17. Ante Timmermans, fragment, 2009

Strombeek, positioneren van specifieke programma’s 
op strategische plaatsen binnen het meer generieke 
weefsel, bekomen van een mix aan activiteiten

18. Ante Timmermans, hügelbau, 2008

Strombeek, positioneren van specifieke programma’s 
op strategische plaatsen binnen het meer generieke 
weefsel, bekomen van een mix aan activiteiten


