
MASTERPLAN TORHOUT
OO3202 A

INTRODUCTIE / CONCEPT NOTA 

De stadskernvenieuwing van Torhout biedt een 
bijzondere kans om een duurzame verbetering tot 
stand te brengen die het beste in Torhout naar boven 
haalt. Met de profilering van Torhout als marktstad, 
aandacht voor de verbindingen tussen stad en platteland 
en nadruk op ontwerpkwaliteit kan Torhout deze 
kans verzilveren. Met investeringen in de centrale 
publieke ruimte én het verborgen groen van de stad 
wordt Torhout aantrekkelijker voor al haar inwoners 

en bezoekers, van jong tot oud. Het masterplan dat we 
voorstellen stelt geen vlakvullende transformatie van 
het publieke domein voor, maar focust op de plekken 
waar verandering ook echt substantiële verbetering kan 
betekenen en haalbaar is. In deze bundel is daartoe 
een voorzet gegeven. De werkelijke invulling van dit 
masterplan en het uitvoeringsontwerp zullen in open 
proces tot stand komen.   
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1. Torhout’s weekly market © M.F. Plissart

2. De paardenmarkt

3. Torhout’s marktbusjes

1. MARKTSTAD

Torhout is gesitueerd rond de samenkomst van drie wegen die samen een Y 
vormen, die Oostende en Brugge verbindt met Lille en Kortrijk. Oostende en 
Brugge liggen op nauwelijks 15 kilometer van Torhout en Kortrijk liggen op 
30 kilometer afstand. Deze belangrijke steden die binnen handbereik liggen 
hebben op regionaal niveau de meeste metropolitane voorzieningen naar 
zich toe getrokken. De aantrekkelijkheid van Torhout zit in zijn positie als 
een goed verbonden middenstad. Het biedt een bijna directe en gemakkelijke 
toegang tot al deze steden, terwijl het een vredige en kwalitatieve levensstijl 
biedt, in een vruchtbare en luxueuze omgeving.
Maar afgezien van een charmante middeleeuwse stad, heeft Torhout meer 
te bieden: het is ook een centrum op zich. De positie ervan als marktplaats 
maakt het een middelpunt van een enorme en productieve regio, een plaats 
die de rijkdom van lokale bijzonderheden samenbrengt. Historisch gezien 
waren Europese marktsteden steden die het recht hadden om markten te 
organiseren en zich daarmee onderscheidden van andere dorpen en steden. 
Ze kwamen op in de vruchtbare regio’s van Europa als een aanvullend 
netwerk op die van steden en kleine dorpen. Voor dorpsboeren en 
plattelandsproducenten functioneerden zij een punt van samenkomst, voor 
stadsbewoners waren ze een poort naar het platteland. Ons snelle onderzoek 
naar vergelijkbare marktsteden in Europa laat interessante overeenkomsten 
en analogieën zien. De wekelijkse markt vindt bijna altijd plaats in het 
geografische centrum van de stad. Doordat deze in de loop der jaren een 
beetje te groot geworden voor het centrum en verspreidt het zijn tentakels 
door enkele van de belangrijkste straten rond het marktplein. Het organiseert 
zich ook rond grote openbare gebouwen, met belangrijke symbolische en 
emotionele waarden. Wij geloven dat alhoewel de markt slechts een keer 
per week plaatsvindt, zijn aanwezigheid op een of andere manier permanent 
is. De markt vormt de ontmoeting tussen de stad en haar regio. Het is 
het evenement dat moet dienen als referentie om de openbare ruimte te 
kalibreren en te ontwerpen.

Torhout, België

20 000 inhabitants

5 km2, market : 8 700 m2

Sandbach, Engeland

18 000 inhabitants

2,5 km2, market : 8 000 m2

Armentières, France

25 000 inhabitants

5,3 km2, market : 11 000 m2

Macclesfield, Engeland

50 000 inhabitants

12 km2, market : 12 000 m2

Aurillac, France

28 000 inhabitants

5,3 km2, market : 2 250 m2

Walcourt, België

18 000 inhabitants

1,5 km2, market : 5 800 m2
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2. STAD EN PLATTELAND

© Marie-Françoise Plissart

© Marie-Françoise Plissart

De regio van West-Vlaanderen is minder dichtbevolkt dan de Vlaamse diamant. 
Het stedelijke patroon is meer geconcentreerd en minder verspreid. Steden 
en plaatsen in West-Vlaanderen zijn iets gecomprimeerder en minder 
omringd door de gebruikelijke Vlaamse soep. Torhout is één van de laatste 
Vlaamse steden waar nog steeds een heldere stedelijke vorm te vinden is. 

De stad is niet helemaal opgelost in een doorlopend stedelijke gebied. 
Natuurlijk waaiert er wat lintontwikkelingen de stad uit langs enkele 
hoofdwegen, maar het hoofdvolume is nog relatief compact en de structuur is 
vrij duidelijk en leesbaar. Deze structuur garandeert vandaag de dag nog een 
soepele en kwalitatieve overgang van het stadscentrum naar het platteland.

De atlas van Ferraris toont Torhout als het centrum van verschillende 
landschappen. Hoewel deze landschappen nu gedeeltelijk geërodeerd zijn, 
zijn ze nog steeds aanwezig. In het noorden domineren drie plateaubossen de 
stad: Wijnendalebos, Verloren Cost en Groenhovebos. In het oosten komen 
de flanken van Lichtervelde Veldt heel dicht bij de stad en raken ze zelfs het 
treinstation. In het zuiden is de vallei van Handzamevaart ook erg dichtbij.

We stellen voor deze relatie tussen de stad en het omliggende landschap te 
versterken door Torhout op te vatten als een ui met verschillende lagen: (1) 
in de buitenste laag de omliggende landschappen, (2) dan een reeks parken 
zoals Ravenhofpark, het De Brouckerepark, het park met sportfaciliteiten 
naast het stadskantoor, (3) nog een serie van zeven pocketparken, verborgen 
en intiem, en tenslotte de hoofdstraat en het oude stadscentrum.
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A. Wijnendalebos  B. Verloren Cost  C. Groenhovebos  D. Lichtervelde Veldt  E. Handzamevaart  F. Ravenhofpark  G. De Brouckere park  H. Sportcentrum 
I. Begraafplaats  J. Station  K. Markt
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Old Markt

Markt today

© Marie-Françoise Plissart

3. ONTWERPKWALITEIT

Marie-Françoise Plissart’s prachtige essay beklemtoont het grote belang van 
de kwaliteit van de open ruimte in Torhout. Terwijl het omliggende landschap 
luxueus, landelijk en soms zelfs adembenemend is, kan helaas niet hetzelfde 
over de open ruimten van de binnenstad worden gezegd. De centrale slang, 
de open ruimte figuur van Torhout die is samengesteld uit de Zwanestraat, de 
Zuidstraat en vooral de Markt moet een ruimte zijn met veel fijngevoeligheid 
en precisie. De zeven pockettuinen die we voorstellen werken als een 
aanvulling op de minerale yin van de slang. Hun ontwerp moet ook delicaat, 
robuust en vooral mooi zijn.

De werkelijke open ruimte in niet slecht als zodanig. Het is min of meer 
continu en de kleuren passen goed bij de architectuur. Toch is het in de 
loop van de tijd een palimpsest geworden van meubels, verhardingen en 
verschillende intenties die inadequaat lijken, niet passend bij de ambitie van 
Torhout.

Het plan dat we voorstellen kan niet in één dag worden gebouwd. Het is 
een iteratief proces dat bestaat uit vrij kleine en concrete acties die de 
dingen snel, zichtbaar en uitgebreid kunnen veranderen. Het hoofdvorm, 
een centrale plein-weg en zeven verborgen tuinen, kan gemakkelijk 
in  verschillende fasen worden ontwikkeld, maar samenhang en ambitie 
dienen te worden gehandhaafd. Een participatief open proces dat bestaat 
uit luisteren, bespreken, voorstellen en opnieuw luisteren,  is essentieel om 
een   mooi, robuust en adequaat ontwerp voor te stellen dat de inwoners van 
Torhout graag met elkaar zouden delen. 
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MASTERPLAN

Het ideale masterplan van Torhout heeft krachtige en 
visionaire uitgangspunten, en is tegelijkertijd hands on. 
We zien het masterplan daarom minder als een strategisch 
vergezicht en meer als de optelsom van concrete projecten, 
die elk voor zich realiteitswaarde hebben en worden 
gedragen door de stad. Het organiseren van draagvlak wordt 
gemakkelijker naarmate plannen op een aantrekkelijke 
manier uitgewerkt zijn en er minder ruimte voor 
interpretatieverschillen is. 

De vier projecten die in deze bundel zijn uitgewerkt laten 
gezamenlijk zien hoe de eerder beschreven uitgangspunten 
(Marktstad, Stad en Platteland en Ontwerpkwaliteit) gestalte 
kunnen krijgen en wat onze ambitie voor de stadskern van 
Torhout is. De masterplankaart toont deze projecten in hun 
samenhang.

De uiteindelijke selectie en invulling van de projecten zal in 
samenwerking met de Torhoutenaren tot stand komen. Het 
is dus ook mogelijk dat er tijdens het proces tien projecten 
ontstaan; dan zal ook de masterplankaart tien projecten laten 
zien. 

Omdat de verspreiding van parkeerplaatsen zo bepalend is 
voor de mogelijkheden voor de publieke ruimte, is daar in 
deze bundel extra aandacht aan besteed. Uitgangspunt is dat 
er ruimte wordt gecreëerd door parkeerplaatsen over korte 
afstanden te verplaatsen, en waar mogelijk medegebruik 
van semi-private parkings te organiseren. Belangrijk is 
dat de binnenstad bereikbaar blijft voor iedereen en dat 
grootschalige oplossingen zoals een ondergrondse parking 
worden vermeden. 

LEGENDA

Project # 1: Zwanestraat, Markt, Zuidstraat
1. Zwanestraat
2. Markt
3. Zuidstraat
Project # 2: de zeven verborgen tuinen
4. Woltuin
5. ‘s Gravenwinkeltuin
6. Consciencetuin
7. Puttuin
8. Brouwerstuin
9. Raventuin
10. Kerktuin
Project # 3: Parken en landschap
11. Ravenhofpark
12. Cultureel Park de Brouckère
13. Stationsomgeving (gepland)
14. Vergroening Oostendestraat
15. Vergroening Torhoutsesteenweg
16. Vergroening Roeselaarseweg
Project # 4: het volkshuis
17. Het volkshuis
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PROJECT # 1: ZWANESTRAAT, MARKT, ZUIDSTRAAT

Piazza del Campo in Siena wordt twee keer per jaar bezet door de beroemde 
Palio de Sienne, een spectaculaire paardenrace. Hoewel de race een 
punctueel en vrij zeldzaam evenement is, is zijn invloed op het ontwerp van 
het plein erg sterk. De race is vastgelegd in de geometrie en de aanwezigheid 
ervan is daardoor op een bepaald niveau permanent. Torhout is niet Siena, 
hoewel zijn paardenmarkt spectaculair is. Toch geloven we dat de wekelijkse 
markt van Torhout de overbodige gebeurtenis moet zijn die het ontwerp van 
het plein op een directe manier stuurt. De kleine marktbusjes zijn de pixel 
waarmee de ruimte kan worden opgebouwd en verharding, openbare meubels 
en andere zaken een natuurlijke plek krijgen.  

We beschouwen de omtrek van het plein als de leegte die van de 
Oostendestraat en Sint Pieterskerk tot de Zuidstraat loopt. Deze is 220 meter 
lang en heeft een relatief onregelmatige geometrie. We hebben ervoor 
gekozen om de verharding op te bouwen in stroken, die de vereiste afstanden 
van de markt volgen. De lichte hoekverdraaiing tussen de lijnen absorbeert 
de onregelmatigheid van het plein en zorgt voor een soepel doorlopende 
ruimte.

Na een analyse van het aantal en de verscheidenheid van de marktbusjes, 
hebben we een nieuwe organisatie van kramen ontwikkeld die de nieuwe 
pleinindeling volgt. De weg die door de hele marktruimte meandert, wordt 
de belangrijkste voetgangersweg: een permanente en intense openbare 
ruimte. De perfecte overlap tussen de pleinverharding en de organisatie 
van de markt is een belangrijk ontwerpbesluit. Het probeert synergetische 
relaties te leggen tussen de stedelijke vorm en de marktactiviteit. Meubilair 
en openbare parkeerplaatsen worden verspreid over de centrale ruimtes, 
waardoor de visuele en fysieke continuïteit langs het plein op normale dagen 
wordt gewaarborgd.

Piazza del Campo, Siena

LR-Architetti, Piazza del Popolo, Sacile, 2010

Piazzola sul Brenta-mercatino dell’antiquariato

Huidige configuratie marktTorhout’s marktbusjes

Market place

Busjes 46  1054 m2

Klein 11 104 m2

Klein met luifel 21 464 m2

Medium 2 54 m2

Medium met luifel 5 154 m2

Groot 2 62 m2

Groot met luifel 5 216 m2

Tenten 84 1446 m2

Op plein 64 1 129 m2

Op straat 20 317 m2

Oppervlaktes  (m2 )

Oude stadshuis 413

Slang / cobra 11 169

Cobra (zonder caféterrassen) 10 619

Plein 7 543

Oppervlakte bezet door de 
markt op de cobra

2 555 30 %

Oppervlakte bezet door de 
markt op het plein

2 055 32 %

Parkeerplaatsen (85) 1020

1
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Plattegrond marktdag Plattegrond normale dag 
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2

Verhardingsplan

LEGENDA

1. Oude verharding
2. Volkspaleis
3. Rand van de weg (normale dag)
4. Rand van het voetpad (marktdag)
5. Parkeerplaats (normale dag)
6. Terras De Beiaard
7. Terras Speelse
8. Terras De Karpel
9. Terras Picasso
10. Terras Smul Markt
11. Rij met stadsmeubilair

terrassen
(5,00 m)

terrassen
(5,00 m)

marktpad
(3,50 m)

weg
(5,50 m)

1

1
6
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Lichtarmatuur 

Stadsmeubilair

Bank

Picknicktafel

Individuele stoel

Individuele loungestoel

Prullenbak

Indicatie van een 

geheime tuin

Openbare fontein

Elektriciteitskast 

(voor markt en 

evenementen)
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PROJECT # 2: DE ZEVEN VERBORGEN TUINEN

Fijnmazig netwerk
Kenmerkend voor het centrum van Torhout is het 
fijnmazige netwerk van stegen en binnenplaatsen, 
dat een intieme tegenhanger van de representatieve 
centrale ruimte. Het is een extra laag die je pas ziet als 
je hem kent of die je kunt ontdekken als bezoeker van 
de stad.

Verborgen tuinen
Vandaag de dag zijn veel van de verborgen plekken 
ingevuld met parkeren. Door deze parkeerplaatsen op 
een precieze manier te herplaatsen ontstaat er ruimte 
voor een andere invulling die Torhout een extra waarde 
geeft. We stellen voor om in totaal zeven plekken te 
transformeren tot verborgen tuin. De zeven verborgen 
tuinen geven uiting aan de (verborgen) emotionele 

laag van de Torhoutenaren. Alle tuinen zijn via smalle 
voetpaden verbonden met het marktplein. Hier worden 
ze aangekondigd in de verharding.

Elke tuin is op zichzelf een verwijzing naar het 
landschap van Torhout: de bossen, de velden, de beken, 
de kastelen, de mosterd, het aardewerk en het West-
Vlaamse bierbrouwen. Samen vormen ze de iconen van 
Torhout. Iconografie gaat in op de diepere en (voor 
leken) verborgen betekenis van het onderwerp en de 
details van een kunstwerk. Voor alle Torhoutenaren ligt 
hier een verhaal: waar je als kind speelde, waar je na 
school met je vrienden rondhing, waar je naar het cafe 
ging, waar belangrijke evenementen plaatsvinden, waar 
je de hond uitlaat, of waar je je kleinkinderen naartoe 
meeneemt.

500 m

‘s Gravenwinkeltuin

Kerktuin

Consciencetuin

Brouwerstuin

Woltuin

Raventuin

Puttuin
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spelen - wolmarkt - kersenbomen - familie Roose - binnenplein - klimmen - aardewerk

900 jaar geleden boden wolhandelaars op het Wolplein hun waar aan; later maakten verschillende ambachten 
waaronder pottenbakkerij Roose de dienst uit. Door een sculptuur te maken met geglazuurde kleitegels met daarin 
ruimte voor kersenbomen ontstaat een speels landschap waar kinderen kunnen klauteren en ouders kunnen rusten.

1. WOLTUIN
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lust - park - weelde - dwaalpad - kunstroute - adelijke families - heuvels

Het terrein van ‘s Gravenwinkel is van oudsher de plek van de adel. Het prachtige landhuis met zijn parkachtige tuin is 
een directe inspiratie voor een weelderige lusttuin, waarin zintuigen en planten elkaar aanvullen. Met lustopwekkende 
soorten als boerenjasmijn en een glooiend terrein zal het een populaire hang out voor verliefde tienerstellen worden. 
Een nieuwe verbinding versterkt de relatie tussen stadshart en het cultuurcentrum.

2. ‘S GRAVENWINKELTUIN
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station - bartafels - uitgaan - politiebureau - mosterdkleur - vurig - Wostyn

Het Conscienceplein vormt een levendige schakel binnen de stad. Het verbindt de bruisende Stationsstraat met de 
markt en is een ontmoetingsplek tussen jong en oud. De keuze van beplanting is vurig en uitbundig. Permanente 
statafels maken actieve ontmoeting mogelijk.

3. CONSCIENCETUIN
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reflectie - poëzie - de put - oneindigheid - schrijvershut - kastanjes - solitariteit

De omsloten binnentuin aan de Putstraat is een plek van reflectie en sereniteit. De waterspiegel, de kleine 
schrijvershut en de glooiende heuvel met verticale boomstructuur vormen een ensemble waarbij beschouwing en rust 
centraal staan. De waterspiegel verwijst naar het rijke Vlaamse bekenlandschap.

4. PUTTUIN
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hopplanten - theetuin - cultuur - 1793 - Brouwerij Bekaert - binnenplaats

Omgeven door cultureel erfgoed is de Brouwerstuin een verborgen plek aan de markt. Een structuur van hoge 
hopplanten vormt het decor van deze multifunctionele ontmoetingsruimte. Door de gebouwen slim te programmeren 
en een horecafunctie te geven, onstaat een prachtige ontmoetingsplek voor Torhout.

5. BROUWERSTUIN
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traagheid - Ravenhof - luieren - bloembollen - graskussens

Als voorportaal van het Ravenhofpark legt deze tuin een ruimtelijke verbinding tussen de levendige drukte van de 
markt en de rust van het park. Een verhoogd gazon omsloten door een zitelement dwingt tot onthaasten en dwingt de 
aandacht op het monumentale groen en haar fluitende vogels.

6. RAVENTUIN
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7 paden - St. Pieterstuin - formaliteit - siergrassen - buxushagen - Heilig Borstbeeld - kerkbanken

De historische hofstructuur die van oudsher behoorde bij de Sint Pieterskerk wordt hersteld met een formele kerktuin. 
De met hagen omgeven vakken geven de ruimte een stevig groen karakter en bieden plaats aan nieuwe sculpturen. 
Een ovalen bank tegen de kerk biedt een zonnige plek om samen te zijn.

7. KERKTUIN
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PROJECT # 3: PARKEN EN LANDSCHAP

Fraxinus spp. (es)

Aesculus hippocastanum (kastanje)

Tilia spp. (linde)

Pyrus spp. (peer)

Buiten de ring van tuinen ligt een ring van parken, 
en daar weer omheen ligt een ring van verschillende 
landschappen. Om zowel de fysieke als de mentale 
verbinding tussen stad en buitengebied te versterken 
stellen we een aantal ingrepen en initiatieven voor. 

Fysieke verbindingen
De Oostendestraat, de Roeselaarseweg en de 
Bruggestraat vormen de drie voornaamste uitvalswegen 
van de stad en hebben in de basis een zeer herkenbaar 
profiel. De verbinding met de stad kan worden versterkt 
door de bomenrijen tot aan het centrum van Torhout 
door te trekken, de lanen te herstellen en de zieke 
kastanjes langs de Oostendestraat te vervangen. Door 
duidelijke rooilijnen vast te stellen kan in de toekomst 
een steeds meer continue straatruimte ontstaan. 
Loodsen die nu tot aan de rijweg doorlopen, worden 

bij vervanging een stuk naar achteren geplaatst. Waar 
mogelijk zou elke steenweg moeten worden voorzien 
van vrij liggende fiets- en wandelpaden. De overgang 
van regionaal verkeer (70 km/u) naar binnenstedelijk 
verkeer (50 km/u) kan ter hoogte van de rotondes veel 
duidelijker visueel worden gemaakt. 

De parken rond het Torhoutse centrum kunnen 
beter toegankelijk worden gemaakt en bieden ruimte 
voor toekomstige stedelijke inbreiding. Voor het 
Ravenhofpark en Park de Broeckere kan dit onderdeel 
zijn van een integrale gebiedsaanpak. 

Fraxinus spp.

Oostendestraat Torhoutsesteenweg

Roeselaarseweg

Aesculus hippocastanum

Tilia spp.
P

yrus spp.

Ti
lia

 s
pp

.
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Kasteel van Caloen

Pecsteen

Munkegoed

d’Aertryke

Lantonnois van Rode

Wijnendale

Groenhove

K. Gelaude, boomkwekerij

Kaaswinkel ‘t Creemtje

Slachthuis Zedelgem

Imker Willy Hollevoet - honing

Ivan Van Landschoot - aardbeien,
aardappelen en confituur

Molenhof - biologische zuivel

Wim Verhelst - aardbeien en groente

‘t Groentehuysje - groente en fruit

Van Hoornweder EEG Slachthuis

De Groentehoeve - groente en fruit

Steenbakkerij Kortemark

Figuurlijke verbindingen
In navolging van vele initiatieven van 
voedselproducenten om – al dan niet in coöperatieve 
vorm – hun waar direct aan de man te brengen 
zonder tussenpersoon, kunnen de vele diverse 
voedselproducenten in de omgeving van Torhout 
hun vlees, honing, zuivel, groente en fruit op de 
Torhoutse weekmarkt verkopen. Het initiatief hoeft 

niet bij de boeren te liggen; dit kan ook door een jonge 
vrijwilligers worden opgepakt. Ook de zeven verborgen 
tuinen kunnen worden gekoppeld aan zeven kastelen 
en buitenplaatsen in het buitengebied. De beplanting 
van de tuin wordt ontleend aan de buitenplaats. Zo 
ontstaat er een interessante toeristische link tussen de 
binnenstad en het buitengebied.
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RAVENHOFPARK

Tegen het Ravenhofpark aan staat een oude fabriek 
waar ruimte is voor drie appartementencomplexen. 
Deze kijken uit op een prachtige boomgaard: de 
basis voor een ecologisch en duurzaam woonconcept. 
Door met paden verbindingen te maken tussen het 

park, de bibliotheek en de appartementen en door de 
beplanting in het Ravehofpark meer te openen ontstaat 
een stevige en robuuste eenheid. Rond het park kunnen 
parkeerplaatsen worden gemaakt.

Referentie: Gigon Guyer, Pré Babel, GeneveReferentie: Huis in perziktuin, Niigata Japan



32

CULTUREEL PARK DE BROECKÈRE

Momenteel is het Cultureel Park de Broeckère nog 
weinig verbonden met de stad doordat de enige entrees 
zich aan de noordzijde bevinden. Door een opening 
te maken tussen gebouwen en een pad aan te leggen 
tussen het terrein van ‘s Gravenwinkel en het park, kan 

deze relatie worden versterkt. De oude paardenstallen 
bieden plek voor ateliers. Het gebouw van het 
Ministerie van Financien kan worden getransformeerd 
voor jongeren en starters op de woningmarkt.

Referentie: Balfour Street Pocket Park, Jane Irwin Landscape ArchitectureReferentie: art in a park setting, Kröller Müller Museum
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PROJECT # 4: VOLKSPALEIS

Het oude stadhuis is een mooi gebouw met twee hoofdgevels. Het heeft een 
unieke, symbolische en strategische positie in het midden van het marktplein. 
Wij vinden dat het gebouw een zeer publieke bestemming moet behouden. 
Wij geloven ook dat het zoveel mogelijk verschillende gebruikers en 
leeftijdsgroepen moet trekken, en dus niet door een enkel programma moet 
worden bezet. Net als Engelse theater-pubs zou het een plek moeten zijn van 
gezelligheid en inhoud, plezier en cultuur, consumptie en voorzieningen. 
Het zou op een of andere manier het publieke karakter, de rijkdom en 
meervoudigheid van het marktplein moeten omzetten in een interieurruimte.

Om meerdere programma’s een plek kunnen geven in het gebouw, is 
gemeentelijk eigendom belangrijk, net als een management dat het 
mogelijk maakt voor particuliere stakeholders om een kleine ruimte 
te huren. Wij geloven dat een kleine kroeg en een lokale boekwinkel 
zeer geschikt en welkom zijn op deze plek. De bovenverdieping van het 
stadhuis is een mooie rechthoekige ruimte van 18,75 bij 11,50 meter. De 
maximale hoogte is 13 meter. Wij stellen voor om deze ruimte als open 
omgeving te gebruiken: een plaats voor theater, schooloptredens, openbare 
vergaderingen, debatten over participatie, enzovoorts. We zijn ons bewust 
van de aanwezigheid van het Cultuurcentrum de Brouckere, op slechts 250 
meter afstand, maar deze twee programma’s concurreren niet met elkaar. 
Ze zijn complementair. De Brouckere is een echt cultureel centrum met een 
intens cultureel programma. Het biedt goede akoestische omstandigheden 
en visuele ervaring. Het gemeentehuis of het Volkspaleis, zoals we het graag 
willen noemen, is een veel informelere plek. Zijn kwaliteit en uniekheid 
zal resulteren in een sterk publiek karakter en goede toegankelijkheid. 
De kroeggeluiden van de begane grond zouden de vergaderingen of 
voorstellingen op de eerste verdieping enigszins kunnen verstoren, maar we 
geloven ook dat dit een deel van zijn charme zal zijn. Een huwelijksceremonie 
van boven zou de barruimte voor een buffet kunnen gebruiken, net als een 
openbare vergadering of debat.

De naam, Volkspaleis, wordt voor veel openbare gebouwen gebruikt. Het 
weerspiegelt de wens om open te zijn en om alle mensen van alle leeftijden te 
betrekken. Een van de meest opvallende van deze gebouwen is het Chicago 
Cultural Center, ook wel People’s Palace genoemd. Chicago’s People’s 
Palace is geopend in 1897 en ligt in het hart van de stad. Het is een kunst- en 
cultuurcentrum, maar het is vooral een publieke binnenruimte. Het wordt 
door Chicagoans gebruikt als een overdekte passage, evenals een ruimte om 
een eigen broodje te eten of kranten te lezen zonder iets te betalen en zonder 
te consumeren. Het herbergt ook een bibliotheek, een boekhandel, een 
vergaderzaal, enzovoorts. Natuurlijk verschilt  de schaal van de twee steden en 
de twee gebouwen enorm. Toch zijn de principes van openheid, meervoudig 
programma en publiciteit voor ons niet schaalgebonden en volledig op zijn 
plek in dit geval.

Het programma van het Volkspaleis kan en zou zich met verloop van tijd 
moeten ontwikkelen. Het is het idee en het publieke karakter dat permanent 
zou moeten zijn.
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SLIMME PARKEERSTRATEGIE

Behoud het kortstondig parkeren in de straat.

Publiek maken van het parkeerterrein van de Carrefour.

Voor het aantal parkeerplaatsen aan de zuidkant van de markt te 
verminderen kan hier meer verblijfskwaliteit worden gemaakt.

Parkeervisie
Een stad als Torhout verdient een slimme 
parkeerstrategie. Op dit moment heeft het centrum 
te maken met piekdruktes en veel zoekverkeer in 
het centrum. Een visie op parkeren moet hier op 
een slimme wijze een oplossing voor bieden. In de 
verborgen tuinen zal het parkeren moeten wijken 
voor groene ruimte. Dit zijn echter een beperkt aantal 
plekken. 

Torhout hanteert op dit moment een heldere zonering: 
een groene zone met vrij parkeren, een blauwe zone 
met vrij parkeren van beperkte duur en een rode zone 
met betaald parkeren. Deze zonering vormt de basis 
voor een aantal concrete acties. 

Acties
In de rode zone parkeren stellen we voor het parkeren 
te verminderen. Het kortstondig parkeren op straat 
wordt zoveel mogelijk behouden om ondernemers niet 
onnodig te belasten; in de periferie rond het centrum 
maken we ruimte voor langdurig parkeren voor 
bewoners en werknemers. 

In de blauwe en groene zone worden de 
parkeermogelijkheden juist uitgebreid. Een voordeel 
van de nieuwe spreiding van parkeervoorzieningen 
is dat het gebruik van het langzaamverkeersnetwerk 
en de verborgen tuinen wordt versterkt. Het centrum 
krijgt een duidelijker parkeerregime (zodat er 
minder zoekverkeer is langs de markt en door de 
winkelstraten). 
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parkeerterrein Carrefour (nu privaat) behouden

toevoegen

opheffen

publiek maken

herorganisatie marktplein

terreinen Karel de Ghelderelaan (te ontwikkelen)

terrein tapijtweverij Bartholomeus (te ontwikkelen)

terrein scholengroep Sint Rembert

parkeerterrein KBC Bank (nu privaat)

PARKEERSTRATEGIE ACTIES


