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Net als vele andere steden en gemeenten in Vlaanderen kampen met te hoge verkeersintensiteiten, worstelt 

ook Boom met zware mobiliteitsproblemen. Per dag begeven ongeveer 14.000 voertuigen zich doorheen het 

centrum richting A12 of E19, waardoor de leefbaarheid er van zeer geringe kwaliteit is. Congestieproblemen, 

verkeersonveilige situaties, geluids-, geur- en trillingshinder zijn er alledaags geworden. Bovendien vormt de 

verdere uitbouw van het Provinciaal recreatiedomein De Schorre een bijkomende factor in het verder verhogen 

van de verkeersintensiteiten. 

Het wordt m.a.w. zaak zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit het centrum te weren, door een verkeersafwikke-

ling op wegen die ertoe geschikt zijn. Tegelijkertijd moet het centrum bereikbaar blijven voor bestemmings-

verkeer. Het realiseren van deze doelstelling in het dense weefsel van Boom is allesbehalve een sinecure. De 

gemeente vond echter een oplossing in het stadsontwikkelingsproject ‘De Klamp’. 

Het toekomstige winkelparkproject van 40.000 m² voorziet immers nieuwe wegeninfrastructuur die de verbin-

ding zal maken tussen de onafgewerkte Papensteenstraat en de Voetballerstraat, waardoor een rondweg rond 

Boom wordt gerealiseerd in combinatie met de Schommelei. Deze rondweg zal bovendien optimaal aansluiten 

op de N177 en de A12. 

Het gebruik van deze deels bestaande weginfrastructuur impliceert dat de bestaande ovonde van de Kerkhof-

straat, Schommelei, Velodroomstraat en Voetballerstraat dient herzien te worden, alsook de Voetballerstraat 

zelf en zijn aansluiting op het projectgebied De Klamp ter hoogte van de Hollezijp. De Voetballerstraat wordt  

immers aan weerszijden geflankeerd door woningen, een gegeven dat een innovatieve en creatieve visie vraagt 

op efficiënt gebruik van de ruimte, duurzame mobiliteit en leefbaarheid van bewoners. Ons antwoord vindt u 

in voorliggende studie. 

AANLEIDING TOT DE STREEFBEELDSTUDIE

INLEIDING

 » STADSONTWIKKELINGSINITIATIEF DE KLAMP ALS INTEGRALE KATALYSATOR
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Het beoogde tracé van de rondweg start vanaf de rotonde Schommelei-Kapelstraat, begeeft zich 

met de Schommelei naar de Voetballerstraat, om vervolgens via de projectsite De Klamp aanslui-

ting te vinden op de Papensteenstraat en zo verder richting A12. 

Naast een aantal woningen, situeren zich In de omgeving van de Voetballerstraat nog de Mid-

denschool en het rust- en verzorgingstehuis ‘Den Beuk’. Deze laatste genereren bijkomend ver-

keer van allerlei aard: bezoekers van het RVT, kinderen die zich naar school begeven met de fiets 

of te voet, ouders die hun kinderen met de wagen brengen, enz. Daarnaast dienen we uiteraard 

de mobiliteitsbewegingen van de inwoners van de Voetballerstraat mee in rekening te brengen. 

De herinrichting van de Voetballerstraat dient op al deze ruimtelijke claims een antwoord te 

bieden. De verkeersveiligheid moet gegarandeerd zijn, terwijl de doorstroomfunctie zo weinig 

mogelijk mag gehinderd worden. Men moet voor de deur kunnen parkeren, zonder risico’s te 

veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Het profiel van de weg dient ruimtelijk kwalitatief en 

tegelijk optimaal functioneel te zijn. 

HET PLANGEBIED

SITUERING

 » SITUERING VAN DE  VOETBALLERSTRAAT
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DE BESTAANDE TOESTAND

ANALYSE

Vandaag heeft de Voetballerstraat een relatief ruim profiel (afbeeldingen 1 & 3): 

de afstand van gevel tot gevel bedraagt zo’n 24m, met langs weerszijden voortuin-

stroken van ongeveer 6.30m inbegrepen. Het bestaande profiel biedt voldoende 

verkeersveiligheid, rekening houdend met het aantal mobiliteitsbewegingen dat 

er plaatsvindt en de parkeercapaciteit is er eveneens toereikend. Ruimtelijk gezien 

bieden de voortuinen een enigzins groene aanblik, hoewel (vooral) aan de zuide-

lijke deze strook veelal gebruikt wordt voor het parkeren van de eigen wagen. Dit is 

de resultante van een ‘statutaire assymetrie’: de gebouwen palend aan de zuidzijde 

van de Voetballerstraat zijn grondgebonden woningen, aan de noordzijde betreft 

het echter grotendeels appartementen, met als gevolg dat aan deze zijde de voor-

tuinstrook niet wordt gebruikt voor het parkeren van wagens. Het straatprofiel is 

voor de rest volledig verhard met een rijgedeelte in asfalt en voetpaden in beton-

nen straatstenen. Functioneel bieden de voortuinen het voordeel dat de woningen 

enigzins gebufferd worden t.o.v. de rijweg. 

Dichter naar de ovonde versmalt het profiel echter (afbeeldingen 1 & 4). Hier ver-

valt de voortuinstrook, waardoor de woningen zich aanzienlijk dichter bij de rijweg 

bevinden. Dit is het gevolg van een morfologische scheiding: op deze plaats wor-

den de oudere rijwoningen geconfronteerd met de recentere verkaveling van ap-

partementen en bel-etages die gebouwd werden op het voormalig voetbalterrein. 

Er tegenover beschikt het RVT ‘Den Beuk’ over een verbrede groene ruimte. Voet-

gangers behouden er hun geringe ruimte, zij het dan met een minder veilig gevoel 

door het verdwijnen van de voortuinstroken. Ook langsparkeren blijft er behouden. 

De bestaande ovonde (afbeelding 5) vormt het verlengde van het groene karakter 

van het profiel van de Schommelei. In de toekomst zal deze echter niet langer af-

doend zijn voor de verkeersafwikkeling. Uit de conclusies van het MOBER blijkt dat 

ze vervangen dient te worden door een lichtengeregeld kruispunt. 

Ook het profiel van de Voetballerstraat zal in de toekomstige functie als onderdeel 

van de rondweg niet langer toereikend zijn. Vandaag treden immers al problemen 

op indien voertuigen elkaar willen kruisen als langs weerszijden wagens langspar-

keren (afbeelding 6). Ook de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers is niet 

optimaal gegarandeerd en ruimtelijk behelst de beschikbare ruimte potenties voor 

een kwalitatiever profiel.  

 » TERREINONDERZOEK
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De Klamp is gelegen tussen het verdichte centrum van Boom en een noordelijk gelegen stads-

wijk rond de G. Gezellestraat. Zowel in het centrum als in deze noordelijke wijk liggen zoals 

eerder vermeld een aantal scholen, openbare diensten, sport- en ontspanningsvoorzieningen 

(zie kaart B14 Mober). Tussen beide gebieden dient een goede ontsluitingsinfrastructuur voor 

langzaam verkeer te worden uitgewerkt. 

In het RUP de Klamp zijn derhalve ‘zones voor verbinding langzaam verkeer’ opgenomen. De 

voorschriften voor de ‘gemengde zone voor wonen en/of openbaar nut’, palend aan het kruis-

punt Voetballerstraat-Hollezijp, stellen een inrichting als visuele poort en start van de rondweg 

door de Klamp d.m.v. open ruimten en doorgangen voor voetgangers en fietsers voor. 

De voorschriften van de ‘projectzone voor commercieel en openbaar centrum’ laten geen par-

keervoorzieningen in openlucht toe. Aan het begin en het einde van de voetgangerspromenade 

worden specifieke gebouwen voorgesteld, als bakens aan de A12/Antwerpsestraat met culturele 

en ontspanningsfuncties aan het plein van de Hollezijp met openbare functies. De indicatief 

aangeduide pleinen binnen de projectzone stellen dat het plein aan de Hollezijp niveauverschil-

len kan opvangen. Een inrichting als erf met zones vrij van verkeer nabij de gebouwen en zones 

voor gemotoriseerd verkeer op het tracé van de Hollezijp wordt voorgesteld. De pleinvorming 

kan worden doorgetrokken tot de rooilijn aan de overzijde van de straat. De inrichting van het 

plein moet de gerichtheid naar het centrum aangeven.  

PLANNINGSCONTEXT

RANDVOORWAARDEN

 » RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DE KLAMP



67 7PLANNINGSCONTEXT: RANDVOORWAARDEN

In de toekomst zullen volgens toekomstige druktebeelden ongeveer 1200 voertui-

gen per uur gebruik maken van de Voetballerstraat tijdens de spitsuren, die gelijk-

matig verdeeld zullen zijn over de beide rijrichtingen. 

Met betrekking tot de herinrichting van de ovonde tot lichtengeregeld kruispunt 

stelt de second opinion-studie dat voorsorteerstroken voor linksafbewegingen op 

elke weg die op het kruispunt uitkomt noodzakelijk zijn. 

 » MOBER + SECOND OPINION

Om de busdruk op het Boomse centrumgebied te verlagen, streeft De Lijn ernaar om maximaal gebruik te ma-

ken van de toekomstige rondweg. De uit het noorden komende lijnen zouden 132, 295, en 502 zouden daarbij 

niet langer via Varkensmarkt en Tuyaertstraat rijden en zouden minstens zowel ‘De Klamp’ als de ‘Den Brandt’-

site bedienen. Het nevenstaande traject voor lijn 500 ligt nog niet vast. Het traject via de rondweg impliceert 

dat men rechtstreeks zou kunnen verder rijden richting Antwerpen, maar daarbij verliest men de rechtstreekse 

verbinding tussen de Grote  Markt en Terhagen, Rumst en Mechelen. Een alternatief scenario ligt nog op tafel.

In elk geval kunnen we ervan uit gaan dat ter hoogte van het kruispunt Voetballerstraat - Hollezijp een klein 

transferiumpunt kan voorzien worden voor meerdere buslijnen, zoals weergegeven op nevenstaande figuur.  

 » ONTWERPNOTA TOEKOMSTVISIE OPENBAAR VERVOER BOOM
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Uit de analyse van de bestaande toestand en de gegevens van de aangeleverde studies, werden 

een aantal basisvoorwaarden voor het ontwerp gedestilleerd en vooropgesteld. Deze vormden 

het kader waarbinnen de visie werd gevormd en bleven gedurende het ontwerpproces van het 

streefbeeld gehandhaafd. 

•	 Aan de zuidzijde van de Voetballerstraat bevinden zich in de voortuinen aanzienlijk veel op-

ritten naar de garages van de aanpalende woningen. Er werd voor gekozen deze maximaal te 

behouden, teneinde deze meerwaarde van de betreffende woningen te handhaven.  

•	 De prognoses van het mober geven aan dat zo’n 1200 voertuigbewegingen per uur zullen 

plaatsvinden tijdens de spitsuren, gelijkmatig verdeeld over de beide rijrichtingen. Dit be-

tekent dat bewoners met een garage palend aan de Voetballerstraat gemiddeld zes secon-

den de tijd zullen hebben om zich op de weg te begeven. In dit kader is een scheiding van 

stromen tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer aangewezen, wat resulteert in 

de aanleg van een ventweg aan de zuidzijde van de Voetballerstraat.  Dit om enerzijds een 

optimale doorstroming voor doorgaand verkeer te realiseren en anderzijds om conflicten te 

vermijden tussen de beide stromen en aldus de verkeersveiligheid te garanderen. 

•	 Ter hoogte van de huidige versmalling van het profiel bij de woningen het dichtst bij de 

ovonde werd vastgesteld dat voetgangers er te weinig ruimte hebben, alsook de gevels van 

de aanpalende woningen t.o.v. de rijweg. Er werd van uitgegaan deze woningen meer ruimte 

te geven en aldus een comfortabelere en verkeersveiligere situatie te realiseren. 

•	 Met betrekking tot de herinrichting van de bestaande ovonde tot een lichtengeregeld kruis-

punt werd vertrokken vanuit de premisse dat het kruispunt allerminst een groter ruimtebe-

slag mocht hebben dan de ovonde. In dit kader werd na aftoetsing door onze mobiliteitsex-

perts besloten dat de voorsorteerstroken een minimale lengte dienen te hebben van 45m. 

CONCLUSIES UIT DE ANALYSE

ONTWERPEND ONDERZOEK

 » VOOROPSTELLEN VAN BASISVOORWAARDEN
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VISIEVORMING
 » RESIDENTIËLE INTERFACE

Het mag duidelijk zijn dat de realisatie van de rondweg aanzienlijke gevolgen heeft 

voor de leefbaarheid van de Voetballerstraat. Men mag echter de impact anderzijds 

niet overschatten: de verkeersintensiteiten zullen er ongetwijfeld verhogen, maar 

er blijft absoluut ruimte voor kwaliteit. 

De herinrichting van de Voetballerstraat dient immers net aangegrepen te worden 

ter realisatie van een kwalitatieve leefomgeving. De klemtoon moet allerminst ge-

legd worden op de verkeersfunctie, maar veeleer op de leefbaarheid van aanpa-

lende bewoners, de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker en de veranke-

ring met de omgeving, in het bijzonder het RVT ‘Den Beuk’, de middenschool en de 

Klamp. Het ontwerpprincipe ‘form follows function’ is hier m.a.w. niet aan de orde. 

De Voetballerstraat kan immers functioneren als schakel tussen de ruim aanvoelen-

de omgeving van de Schommelei en de centrumstedelijke sfeer van de Klamp. Ze 

kan een vertragende interface vormen, gebruikt door de diverse modaliteiten van 

het verkeer, maar tegelijk conflicten katalyserend. Een kwalitatieve leefomgeving, 

die intensieve mobiliteit een meerwaarde en een beleving schenkt. 

Dit principe kreeg vorm in een sterk doorgedreven concept van scheiding van stro-

men: een onderscheid werd gemaakt tussen een harde en een zachte zone, waarbij 

trage weggebruikers en bestemmingsverkeer gescheiden worden van het gemoto-

riseerd doorgaand verkeer. 
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HET INRICHTINGSONTWERP

STREEFBEELD

 » OPBOUW VAN PLAN EN PROFIEL

De eerder vermelde statutaire assymetrie (zie analyse bestaande toestand) resulteert in een assy-
metrische opbouw van het wegprofiel. Aan de zuidzijde van de Voetballerstraat blijven de voor-
tuinen behouden omwille van hun toegangsfunctie tot de garages en hun secundair gebruik als 
parkeerplaats vóór de woning. De aanpalende ventweg met groene parkeerstrook wordt fysiek 
afgescheiden van de rijweg voor doorgaand verkeer, wat resulteert in de beoogde scheiding van 
stromen. Men rijdt de ventweg op komende vanuit de richting van de Klamp, ter hoogte van het 
kruispunt met de Hollezijp. Dit resulteert in een vertragende werking, die extra wordt gestimu-
leerd door het concentreren van een oversteekplaats en bushaltes op dit punt. De beoogde knip 
van de zuidelijke Hollezijp wordt doorgevoerd door middel van begeleidend groen dat enkel 
wagens toelaat die vanuit de zuidelijke Hollezijp de ventweg op willen rijden. 

Men rijdt de ventweg af ter hoogte van het RVT, waar men rechtstreeks de voorsorteerstrook 
voor rechtsafbewegingen oprijdt en een ritsprincipe wordt toegepast. Voldoende afstand werd 
voorzien om dit maneuver te kunnen uitvoeren. 
Aan de noordzijde blijven de woningen hun afstand behouden ten opzichte van de rijweg, maar 
worden de voortuinen gedeeltelijk ingenomen ter realisatie van een breed voet- en fietspad. Ter 
hoogte van de morfologische confrontatie tussen de recentere verkaveling van appartementen 
en bel-etages en de oudere rijwoningen ontstaat een tweede vertragende werking als gevolg 
van een knik in de rijweg. Deze is het rechtstreekse gevolg van het inspringen van de rijwonin-
gen. Deze laatste krijgen meer ruimte toebedeeld, zodat een meer verkeersveilige situatie ont-
staat en de woningen meer worden gebufferd ten opzichte van de rijweg. 
Met betrekking tot de herinrichting van de ovonde tot lichtengeregeld kruispunt ging extra 
aandacht uit naar maximaal behoud van publieke verblijfsruimte en het minimaliseren van het 
ruimtebeslag door verkeer. 



 OO 1709 STREEFBEELDSTUDIE VOETBALLERSTRAAT 10

Beide zijden van de rijweg worden voorzien van een groene buffer door aanplanting van overge-

dimensioneerde prefabhagen, die een sculpturaal effect aan de straat geven. Door de variërende 

hoogtes (tussen 1 en 2m) van deze groenelementen ontstaat een open-gesloten ritmering die 

door gebruikers telkens op een andere manier wordt beleefd, recht evenredig aan de snelheid 

waarmee men passeert. De mobilist krijgt een twijfelgevoel door de open-gesloten afwisseling, 

waardoor zijn focus op de rijweg en mogelijks overstekende fietsers of voetgangers  wordt ver-

groot en hij tegelijk vertraagt. De trage weggebruiker krijgt telkens opnieuw verrassende zich-

ten en perspectieven van transparantie en geslotenheid bij zijn passage doorheen de straat. 

INRICHTINGSPRINCIPE

STREEFBEELD

 » GROEN & DUURZAAM CONCEPT

Het langsparkeren wordt geclusterd aan de zuidzijde van de Voetballerstraat in de vorm van een 

groene parkeerstrip. Hier ontstaan groene kamers wanneer er niet wordt geparkeerd, door het 

doortrekken van het natuurlijke karakter van de haag in het vloeroppervlak.
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 » MATERIALISATIE

2 3

4 5 6

1

Afbeeldingen 1,2 & 3 geven aan welke variaties mogelijk zijn met de haagstructuren 

die de fysieke grens vormen tussen de harde en zachte zone.  Een spel van gediver-

sifieerde hoogtes en breedtes wordt gecreëerd: de open-gesloten afwisseling die 

huist in de wisselwerking tussen hoog en laag wordt aangevuld met een variërende 

factor van massief en transparant. 

Afbeeldingen 4,5 en 6 geven een beeld van hoe de groene parkeerstrip kan gecon-

cipieerd worden. Via de aanleg van eenvoudige grasdallen ontstaat een langwerpig 

groen vlak, met voldoende druksterkte om wagens erop te laten stationeren. De 

plaatsen waar er niet wordt geparkeerd hebben een volle groene aanblik, wat de 

beleving van de zachte weggebruiker en aanpalende bewoners een stuk aangena-

mer maakt. 
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Bij de herinrichting van de ovonde tot lichtengeregeld kruispunt ging extra aan-

dacht uit naar enerzijds het ontwikkelen van een optimale verkeerstechnische 

oplossing en anderzijds het maximaal behouden van publieke verblijfsruimte. 

Een balans werd gevonden tussen beide, met de noodzakelijke bypasses en links-

afstroken die gedicteerd werden door het toekomstig mobiliteitsbeeld en tegelijk 

sterk gebufferde en aangenaam ingerichte publieke ruimtes, o.a. ter hoogte van 

de aanpalende horecazaak. Ook het RVT blijft zijn afstand tot de rijweg groten-

deels behouden, in de vorm van een groene buffer. 

BEELDKWALITEIT V/D DEELZONES

STREEFBEELD

 » DEELZONE KRUISPUNT
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 » MATERIALISATIE

2 5

4 5De rijweg van het kruispunt wordt aangelegd in hoogwaardig en duurzaam asfalt 

(1). De zones voor voetgangers en fietsers worden gerealiseerd in ter plaatse gego-

ten beton of prefab betonplaten (2 & 3). Het hagenconcept (5) wordt toegepast om 

geborgen publieke verblijfsruimtes te creëren. De verkeerslichten werden ontwor-

pen door  Stefan Schöning studio (6). 

 » KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE

De driehoekige vluchtheuvels die ontstaan door de bypasses voor rechtsafbewe-

gingen lenen zich uitstekend tot het plaatsen van een bescheiden kunstwerk. De 

links afgebeelde kunstinterventie zou naast de functionele aspecten als betere 

zichtbaarheid, veiligheid etc, vooral de beeldkwaliteit verhogen van het kruispunt 

en de belevingswaarde bij het oversteken eveneens verhogen. Bovendien kunnen 

ze ingeschakeld worden als verlichtingselementen. Het thema van de voorgestelde 

ingrepen verwijst naar het vroegere voetbalterrein KFC Boom, waarop de verkave-

ling aan de Voetballersstraat zich heeft ontwikkeld en waar de straat haar naam aan 

heeft ontleend.

431

6
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Bij de herinrichting van de Voetballerstraat ging maximale aandacht uit naar de 

leefbaarheid en -kwaliteit voor zowel bewoners van de aanpalende woningen 

als gebruikers van de huidige en toekomstige voorzieningen in de omgeving. 

De aanleg heeft een groen karakter door de groene parkeerstrip, de haagstruc-

turen en de bomen, maar kent door de betonnen elementen een zeer strakke 

aflijning van infrastructuren. Deze betonnen aflijning sluit aan bij het strakke 

karakter van de modernistische aanpalende woningen. Het assymetrische pro-

fiel van de weg resulteert in de centrale plaatsing van de verlichting, wat zorgt 

voor extra definitie en geleiding. 

BEELDKWALITEIT V/D DEELZONES

STREEFBEELD

 » DEELZONE VOETBALLERSTRAAT
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 » MATERIALISATIE

2

6

1

De wandel- en fietspaden worden aangelegd in ter plaatse gegoten beton of prefab 

betonplaten (1 & 2). De mogelijkheden zijn zeer divers: men kan kiezen voor een 

monoliet type verharding, in één kleur of men kan variëren qua kleurkarakter en 

-intensiteit. Een frisse afwisseling van lichte en donkerdere vlakken behoort hier-

bij tot de mogelijkheden. De groene parkeerstrip wordt op zijn beurt gerealiseerd 

d.m.v. grasdallen (4 & 7). De flankerende bomen en haagstructuren (3 & 5) verster-

ken het groene karakter van het profiel. 

3

6 7

4

 » VERLICHTING

De verlichting (6) bevindt zich centraal in het straatprofiel en vormt zo een extra 

aflijning van de weg. Eveneens door hun situering in het midden van de Voetbal-

lerstraat  zorgen de verlichtingsmasten voor een zeer gelijkmatige belichting over 

de volledige breedte van de weg. De strakke vorm van de armaturen sluit aan bij 

het karakter van de aanpalende woningen en de strakke betonnen aflijning van de 

voet- en fietspaden.

5
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Door de voorgestelde herinrichting lopen de Voetballerstraat, de Hollezijp en het 

plein van de Klamp bijna naadloos in elkaar over. Aan noordelijke zijde wordt 

de betonnen verharding van de ventweg doorgetrokken naar het plein van de 

Klamp, wat resulteert in een homogene en vooral verkeersveilige publieke ruimte. 

Via begeleidend groen wordt de knip van de Hollezijp doorgevoerd. 

Ter hoogte van de aansluiting Voetballerstraat-Hollezijp-De Klamp wordt een ver-

tragende werking beoogd door de concentratie van een oversteekplaats, de inrit 

naar de ventweg en de bushalte.

BEELDKWALITEIT V/D DEELZONES

STREEFBEELD

 » DEELZONE HOLLEZIJP - DE KLAMP
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2

6

1 3

75

4

 » MATERIALISATIE

Het voet- en fietspad en het plein van De Klamp worden allen aangelegd 

in ter plaatse gegoten beton of prefab betonplaten (1 & 2), ter realisa-

tie van een homogene en leesbare publieke ruimte. Het straatmeubilair 

dient strak vormgegeven te zijn, maar kan evenwel in een warmer mate-

riaal worden uitgewerkt (3 & 4). 

 » KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE

Net zoals op het kruispunt kan ook hier werk worden gemaakt van kunst 

in de publieke ruimte. In nevenstaande afbeeldingen vormen de schuil-

plaats en het hellend grasvlak verwijzingen naar de voormalige functie 

van de Voetballerstraat. Referentiefoto’s 6 en 7 geven aan hoe de schuil-

plaats/bushalte zou kunnen vormgegeven worden, teneinde meer status 

en ambitie toe te kennen aan dit belangrijke knooppunt. 
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 » GRENZELOZE MULTI- EN INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Wij hebben doorheen de jaren ruime ervaring opgebouwd in de procesbegeleiding, de plan-

ning en het ontwerp van publieke ruimte. Die ervaring maakt het mogelijk opdrachtgevers met 

deskundigheid bij te staan, wat tot uiting komt in een integrale ontwerpbenadering, waarvan 

milieuaspecten een onlosmakelijk deel vormen en waarbij architectuur, landschap, ecologie en 

stedenbouw in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld.

Dit soort aanpak van samenwerking en integratie vormt veeleer een vanzelfsprekendheid in 

onze visie. Het uitwerken van maatschappelijk gedragen inrichtingsplannen en het ontwikke-

len en uitvoeren van strategische plannen en projecten wordt namelijk steeds ingewikkelder. 

Complexe procedures, inspraak van diverse actoren en betrokkenen, de toenemende eisen naar 

integratie met andere werkvelden en de hoge techniciteit van de materie maken het steeds 

moeilijker om projecten tot een goed einde te brengen. Een goede projectorganisatie en dito 

procesmanagement zijn daarom onontbeerlijk. 

 » PROJECTORGANISATIE EN PROCESMANAGEMENT

Niet enkel het proces zélf dient te worden uitgetekend, maar ook de verschillende rechtstreekse 

en onrechtstreekse betrokkenen dienen hun plaats te krijgen bínnen dit proces. Om de kwaliteit 

gedurende de diverse fasen van het planproces te waarborgen wordt gezorgd voor een hel-

dere projectorganisatie die borg staat voor de vormgeving en begeleiding ten aanzien van de 

vraagstelling van de stad Boom, waardoor één geïntegreerd ontwikkelingsproces ontstaat, dat 

gedragen wordt en acceptabel is voor alle betrokken partijen. 

Een heldere en gestroomlijnde overlegstructuur is hierbij onmisbaar. Wij stellen een werkaanpak 

voor die de nadruk legt op een interactief en participatief ontwerpproces. Om tot geslaagde 

en gedragen realisaties te komen is samenwerking en permanente communicatie tussen alle 

betrokkenen immers een noodzaak. Alvorens de eerste concepten worden ontwikkeld is het dus 

zaak de krijtlijnen voor een gedegen projectorganisatie en overlegstructuur uit te zetten. 

Een mogelijkheid in dit kader kan een organisatie op drie sporen omvatten:

•	 De fundamenten van de structuur worden gevormd door de werkgroep, bestaande uit het 

stadsbestuur van Boom als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer. De werkgroep heeft een 

motorfunctie binnen het proces en overlegt op diverse momenten tijdens de ontwikkeling 

van het plan, waarbij de informatiedoorstroming en uitwisseling van basismateriaal gebeu-

ren, alsook de bijsturing van de ontworpen concepten.  

•	 De stuurgroep vormt vervolgens het forum voor de inhoudelijke bespreking en doorwer-

king van het ontwerpproces. Van bij de aanvang staat de stuurgroep in voor de invulling van 

de randvoorwaarden en uitgangspunten, het bediscussiëren en afwegen van resultaten en 

ontwerpvoorstellen en het formuleren van een aanbeveling tot voorkeursontwerp. De stuur-

groepleden zullen in samenspraak met de opdrachtgever geselecteerd worden en zijn in se 

een uitbreiding van de projectgroep. In elk geval zullen hierin vertegenwoordigers zetelen 

van De Lijn, bewoners, het RVT, de middenschool, enz. Ter voorbereiding van de momenten 

ter besluitvorming kunnen presentaties worden georganiseerd voor de stuurgroep, teneinde 

het plan bij te sturen indien noodzakelijk. 

•	 Het participatief ontwerpproces omvat de communicatie mét en de participatie dóór de 

bevolking. Dit zeer belangrijke aspect van het planningsproces krijgt vorm door op geijkte 

momenten tijdens het proces voorliggende scenario’s of planopties te communiceren en ge-

engageerde bewoners en gebruikers te laten deelnemen en meewerken aan het ontwerp. 

Concreet vertaalt deze projectorganisatie zich als volgt: 

•	 systematische en nauwe terugkoppeling met de werkgroep, stuurgroep en bevolking;

•	 opstellen van een eenduidig stappenplan en tijdsplanning, waarbij de ontwerper zich enga-

geert deze strikt na te leven;

•	 duidelijke afspraken betreffende rapportering;

•	 permanente bereikbaarheid voor vragen, bijstand en advies;

•	 continue kwaliteits- en kostenbewaking.

MULTIDISCIPLINARITEIT & KWALITEIT

METHODIEK
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 » COMMUNICATIE MET EN PARTICIPATIE DOOR DE BEVOLKING

Om het planningsproces te laten slagen is samenwerking en permanente communicatie tus-

sen alle betrokkenen een noodzaak. Het uitwerken van een visie voor de publieke ruimte van 

de Voetballerstraat kan slechts slagen en een maatschappelijk draagvlak verwerven als deze vi-

sie in samenspraak met alle betrokkenen wordt opgebouwd. Uitgangspunten hierbij zijn:

- open groepswerking: betrokkenheid van de inwoners wordt bij voorkeur opgezet vanuit 

een open en procesmatig ingebouwde groepswerking, geënt op het verloop van het planproces. 

Hierbij kan de inbreng van de bevolking leiden tot het ondersteunen en dragen van het planpro-

ces;

- het algemeen belang staat voorop: bij het planningsproces staat het belang van alle 

inwoners voorop en wordt getracht vanuit dit algemeen belang een consensus te bereiken;

- informeren en sensibiliseren van de ruime bevolking: grote delen van de bevolking 

en diverse belangenorganisaties moeten de kans krijgen om actief mee te werken aan de plan-

vorming. Op deze wijze kan er kennis opgebouwd worden over de ruimtelijke aanpak en de 

wensstructuren voor de toekomst en kan de draagkracht voor de plannen opgebouwd worden. 

Bovendien houdt de communicatie niet op eens de planvorming beëindigd is. Ook tijdens het 

volledige uitvoeringstraject dient in nauw verband gecommuniceerd te worden met de rele-

vante betrokkenen.

De dialoog met de bevolking kan vorm krijgen door middel van verschillende inspraakmomen-

ten, artikels in tijdschriften en informatiebladen, het organiseren van een beknopte tentoonstel-

ling, het verspreiden van een folder e.d. Ontwerpend onderzoek krijgt hierin een prominente 

rol, waarbij de voeding vanuit de diverse invalshoeken van de verschillende actoren zal leiden 

tot gezamenlijke visies en conceptelementen voor een duurzaam inrichtingsplan vanuit diverse 

invalshoeken, zoals typologieën, mobiliteit, financiële en sociale haalbaarheid op korte en lange 

termijn, lokale noden, faseerbaarheid, privacy-gradiënt, status van de publieke ruimte, enz. 

 » INTERNE PROJECTMATIGE ORGANISATIE  

De multidisciplinaire samenstelling van het projectteam vormt onmiskenbaar een voordeel. 

Er zal werk worden gemaakt van een samenwerking tussen de verschillende interne en externe 

disciplines, wat zal uitmonden in een totaalaanpak van nauwkeurig gebiedsgericht, projectspe-

cifiek en ontwerpend onderzoek, waarbij efficiëntie troef is. De aanwezigheid van de verschil-

lende aangewezen disciplines (architecten, ingenieurs burgerlijke bouwkunde, ervaren land-

schapsarchitecten en ontwerpers publieke ruimte, geografen, stedenbouwkundig ontwerpers 

en erkend ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen, bodemexperts, topografen, enz.) onder 

één dak brengt namelijk een heel doelmatige multi- en interdisciplinaire communicatie met 

zich mee, die verschillende vormen kan aannemen. Van korte brainstormsessie, over tweedaagse 

workshop tot het gewone teamoverleg, de mogelijkheden zijn legio maar tegelijk rijkelijk voe-

dend. Hierin huist voor ons de sleutel tot geslaagde realisaties: de stimulerende input, zowel als 

de opmerkingen en bezwaren vanuit de verschillende hoeken van expertise van het team zullen 

zorgen voor een ontwerp dat aan het brede spectrum van eisen zal beantwoorden. 
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Uitgaand van een start op 1 oktober, neemt de studie aanvang met een startoverleg met de 

werkgroep, waarbij het wedstrijddossier van de Open Oproep wordt besproken. Op dit over-

leg worden eveneens een aantal procesgebonden afspraken gemaakt omtrent overlegstructuur, 

processchema, overdracht van gegevens, enz. 

Vervolgens wordt in de eerste helft van oktober het wedstrijddossier doorgenomen met de stuur-

groep, die op dit moment hun adviezen kunnen formuleren inzake het ingediende ontwerp. De 

verwachtingspatronen en ambities van de verschillende betrokken partners worden genoteerd, 

naast elkaar gezet en meegenomen in het verdere verloop van de studie. Het is immers van be-

lang om van meet af aan alle mogelijke informatie mee te nemen in de studie. 

Na beide besprekingen wordt een concept-ontwerpstudie uitgewerkt. Dit dossier omvat een tus-

sentijdse nota omtrent de globale visie op het streefbeeld, verduidelijkt met de nodige plannen, 

tekeningen, visualisaties en inrichtingsprincipes. Daarnaast worden eventuele deelprojecten af-

gebakend, gekaderd binnen de visie  van het globale beeldkwaliteitsplan, met hun realisatietra-

ject. Hierbij worden de realisatiekosten globaal in beeld gebracht. 

De globale visienota wordt in de tweede week van november teruggekoppeld met werk- en 

stuurgroep, teneinde noodzakelijke wijzigingen tijdig door te voeren. Op deze overlegmomen-

ten wordt eveneens de organisatie van een eerste participatiemoment besproken. 

De genoemde participatiemomenten dienen als indicatief te worden aanzien. Het participatie-

traject moet vanzelfsprekend in samenspraak met de gemeente Boom uitgezet worden, ten-

einde een proces op maat van de inwoners en gebruikers te realiseren. Wij stellen voor het eerte 

participatiemoment in de vorm van een infomarkt te organiseren, vroeg in het proces, waarbij 

een brede groep aan actoren wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwerp. De input 

van de deelnemers wordt vervolgens meegenomen en verwerkt in het ontwerpend onderzoek.

Ter afronding van de conceptfase wordt een tussentijdse nota concept ontwerpstudie aangele-

verd.  

AANPAK,TIMING & PRODUCT

PROCES
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Begin december wordt gestart met de opmaak van de definitieve ontwerpstudie. Het con-

ceptdossier wordt verder uitgewerkt, o.a. met betrekking tot het formuleren van richtlijnen 

en principes in het kader van de globale beeldkwaliteit. Daarnaast wordt een fasering en een 

algemene strategie uitgewerkt in het kader van financiële haalbaarheid en opportuniteit 

voor de uitwerking en uitvoering van het globale beeldkwaliteitsplan, rekening houdend 

met vervolgprojecten. 

De definitieve ontwerpstudie wordt in de eerste helft van december tussentijds besproken 

met de werkgroep. Op deze bespreking wordt eveneens een tweede participatiemoment 

voorbereidt, dat ongeveer half december zal plaatsvinden. 

De resultaten van het participatiemoment worden verwerkt en doorgenomen tijdens een 

volgend overleg met de ambtelijke werkgroep begin januari. Op dit overleg wordt ook de 

presentatieronde voorbereid: in de eerste helft van januari vinden drie presentaties plaats 

voor de stuurgroep, het College van Burgemeester en Schepenen en de raad van bestuur van 

het  project de Klamp. Het betreft een belangrijke besluitronde, waarbij de ontwerpstudie 

(eventueel mits een aantal voorwaarden) goedgekeurd wordt. Voor deze presentatie wordt 

vanzelfsprekend een tussentijdse nota voorbereid, die vooraf aan de verschillende te betrek-

ken partners wordt bezorgd. 

Op basis van de adviezen die tijdens de presentatieronde worden gegeven door de diverse 

partners, worden de nodige wijzigingen aangebracht aan het dossier, teneinde de ontwerp-

studie af te ronden. 

Resultaat is een gedragen en gegronde ontwerpstudie die de ambitie van de gemeente Boom 

ter realisatie van een rondweg versterkt, met behoud en verbetering van de bestaande leef-

baarheid in de woonkorrel rond de Voetballerstraat.  

 » FASE 2: ONTWERP STREEFBEELD
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